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 تحلیل بدعة األقانیم
 الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا  

 ....وبعد

 ھناك أساسیان یقوم علیھما الحسم السلفي لبدعة األقانیم

ات واألفعال، مناقشة البدعة بالتصور السلفي لقضیة األسماء والصفاألول: 
باعتبار أن الخلل الذي نشأت عنھ ھذه البدعة حدث في إطار ھذه القضیة، 

 ضمن الخلل الذي أصاب كل قضایا النصارى.

التأكید على عبودیة عیسى ابن مریم وروح القدس؛ ألن االدِّعاء الثاني: 
 بألوھیتھما ھو موضوع ھذه البدعة.

 ومن التصور السلفي قد علمنا: 

حدة.. وأن الذات لھا صفات.. وأن الصفة إما صفة ذات أوصفة أن الذات وا
 فعل.. وأن الصفة إما الزمة أو متعدیة..

ویلزم من القول ببدعة األقانیم أن یكون المسیح صفة للذات اإللھیة.. مما 
نشأ عنھ تغیر الذات، » اآلب عندھم«بالذات » الكلمة«یعني أن اتحاد الصفة 
، وظھرت خصائص »الذات«من أقنوم اآلب » لمةالك«حیث تولد أقنوم االبن 
 بتولد االبن.» الذات«وصفات جدیدة لآلب 

وھو باطل ألن تعلق أي صفة بالذات ال یغیر الذات، ولكن یغیر األفعال 
الناشئة عن تعلق ھذه الصفة بھا، فالذات ال تتغیر.. ولكن األفعال ھي التي 

 تتغیر..

.. ال یغیر ذاتھ سبحانھ، ولكن فاہلل رحیم، وتعلق صفة الرحمة بذات هللا
 تتغیر أفعال هللا بمقتضى رحمتھ، فتنشأ أفعال الرحمة بصورھا المتنوعة.
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وبذلك یكون الخطأ عند النصارى ھو القول بأن الذات مع الصفة یكون لھما 
حكم خاص، تتغیر فیھ الذات والصفة، فیصبح اآلب ھو االبن، واالبن ھو 

 ما إال في المسمَّى واالختصاص.اآلب، وال یكون الفارق بینھ

وقد وقع النصارى في خطأٍ آخر، حین قالوا بالمساواة بین األقانیم، وأن 
 حكم الصفة مؤثر في الذات، فسّووا بین الصفة والموصوف.

إذا كان لكل أقنوم صفة فال بد و. بالتسویة بین الذات والصفة وحسب قولھم
 أن تكون صفتھ مثلھ.. 
 -انیم آلھة، وكل صفة ھي إلھ ومن جوھر ھذا األقنوموإذا كانت ھذه األق

فیجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثالثة األقانیم إلھًا مثلھ؛ إذ ھي من 
 جوھره.. فیتسع األمر في ذلك إلى ما ال نھایة من اآللھة..!

وإذا قالت النصارى: إن المسیح ھو الكلمة التي ھي صفة الذات المالزمة 
نتفى معنى التولد باعتباره تولُّد شيء من شيء، إذ ال بد أن ا -لھا منذ األزل

یسبق الوالد ما تولد منھ، مما اضطرھم إلى الزعم بأن االبن یُراد بھ االبن 
بالوضع وھو المخلوق، واالبن بالطبع وھو القدیم األزلي المولود غیر 

مسیح المخلوق، وھذا التفریق ھم أحدثوه وابتدعوه، وال یوجد قط في كالم ال
وال غیره أنھ سمَّى القدیم األزلي ابنًا، وال جعل لھ ابنًا قدیًما مولوًدا غیر 

 مخلوق، وال سمَّى شیئًا من صفات هللا قط ابنًا.
وا االبن القدیم األزلي  ومع ذلك فلم یخرجھم ذلك من التناقض؛ ألنھم سمَّ

كان معنى  مولوًدا أیًضا، وبذلك ینفي التولد صفة مالزمة االبن لألب، سواءً 
 التولد أزلیًّا أو محدثًا.

وسواًء كانت الوالدة بمعناھا المجازي أو الصریح فال یخرج معناھا عن 
 أصل یتفرع منھ فرع، وإال لم یعد لھا أي معنى أصالً..!
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وإذا قال النصارى أن المسیَح صفة فعٍل ہلل فھذا یقتضي أن یكون المسیح 
 فقط..! ھو جمیع كالم هللا، ولیس كلمةً واحدةً 

أو » العلم«وإذا قال النصارى: إن االبن وروح القدس صفتان الزمتان 
فإن اختیار العلم والحیاة لألقنومیة ألجل المالزمة دلیل على » الحكمة«

 التناقض؛ ألن الصفة الالزمة ھي التي ال تتعدى إلى الفعل والخلق.

دس ھو كان روح الق» العلم«أو » الحكمة«فإذا كان االبن صفة الزمة 
 »..!الحیاة«اآلخر ابنًا؛ ألنھ صفة الزمة 

فالمسیح جوھر قائم بنفسھ، والكالم صفة قائمة بالمتكلم، ولیس ھو نفس 
الرب المتكلم، فإن الرب المتكلم ھو الذي یسمونھ اآلب، والمسیح لیس ھو 

 فََضلُّوا في قولھم من عدة جھات.. -بل االبن-اآلب عندھم 

 .. وصفات هللا ال تنحصر في ثالث..!الثةجعل األقانیم ثمن جھة  -

 .. والصفة ال تخلق..!جعل الصفة خالقةومن جھة 

 تدور بدعة األقانیم حول عدة مسائل: و
 األزل والقدم -
 االتحاد واالنفصال -
 المساواة في الجوھر والطبیعة والمشیئة -

 :والقدماألزل 

طر قضایا مسألة األزل والقدم متعلقة ببدایة الخلق، وھي من أخو
النصارى؛ ألن ابتداء وجود االبن متعلق بتفسیر األزل، والنصارى یقولون 
بأن الوالدة لیست بترتیب زمني، ویفسرون ذلك بأن االبن كان مع اآلب منذ 

 بن..!األزل، وأن اآلب لم یسبق اال

ویؤكد النصارى ھذا القول تأكیًدا جازًما فیقولون: (وأما الذین یقولون: إنھ 
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ن لم یوجد فیھ.. وإنھ لم یكن لھ وجود قبل أن یولد.. وإنھ ُخلق من كان زما
العدم..أو إنھ مادة أو جوھر واحد.. أو إن ابن هللا مخلوق.. أو أنھ قابل للتغییر 

 أو متغیر..

 فھم ملعونون من الكنیسة الجامعة الرسولیة..).

 !وقد جمعت ھذه العبارات بین عناصر البدعة ونقیضھا في نفس الوقت..

كأن یدَّعوا أن النطق كان منذ األزل.. وھذا ینفي أن یكون معنى النطق ھو 
الوالدة؛ ألن الوالدة خروج شيء من شيء، فال بد أن یسبق الوالد المولود 

 الذي خرج منھ..!

وأما األزلي الذي لم یزل وال یزال فیمتنع عندھم وعند سائر العقالء أن 
الوجود والعدم لم  "بكسر الباء" كل ما قبل یكون ممكنًا یقبل الوجود والعدم، بل

یكن إال محدثًا، وھذا مما یستدل بھ على أن كل ما سوى هللا فھو محدث مسبوق 
 بالعدم كائن بعد أن لم یكن.

 ].67[مریم:  ﴾أََوال یَْذُكُر اإلنسان أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم یَُك شیئًا﴿

باعتبارھا نفٌي التخاذه  ایة الخلقعالج التصور السلفي قضیة بدوقد 
َوقَالُوا ﴿، وفي ذلك یقول هللا عز وجل: »البدیع«سبحانھ ولًدا، وإثبات السم هللا 

َماَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ لَھُ قَانِتُوَن. بَِدیُع  ُ ولًدا ُسْبَحانَھُ بَْل لَھُ َما فِي السَّ اتََّخَذ هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرِض َوإَِذا قَ  -116[البقرة:  ﴾َضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ السَّ

117.[ 

َماَواِت َواْألَْرِض أَنَّى یَُكوُن لَھُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَھُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ ﴿ بَِدیُع السَّ
 ].101[األنعام:  ﴾َشْيٍء َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ 

األولیة ہلل سبحانھ.. وكما تثبت األولیة تكون یثبت » البدیع«واسم هللا 
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 اآلخریة..

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوُھَو بُِكلِّ َشْيٍء ﴿یقول هللا عز وجل:  ُھَو اْألَوَّ
 ].3[الحدید:  ﴾َعلِیمٌ 

اللھم أنت األول فلیس قبلك «: صلى هللا علیھ وسلمویقول رسول هللا 
عدك شيء.. وأنت الظاھر فلیس فوقك شيء.. شيء.. وأنت اآلخر فلیس ب

 .)1(»وأنت الباطن فلیس دونك شيء

یَْوَم نَْطِوي السََّماَء ﴿وبذلك ارتبطت بدایة الخلق مع نھایتھ كما في قولھ تعالى: 
َل َخْلٍق نُِعیُدهُ َوْعًدا َعلَْینَا إِنَّا ُكنَّا فَا ِجلِّ لِلُْكتُِب َكَما بََدْأنَا أَوَّ [األنبیاء:  ﴾ِعلِینَ َكطَيِّ السِّ

104.[ 

: ھو االدِّعاء أخطر ما یفسد االعتقاد في قضیة بدء الخلقولذلك كان 
الباطل بأن ہلل ولد؛ ألن مضمون بدایة الخلق ھو مضمون النھایة.. كما قال 

َل َخْلٍق نُِعیُدهُ ﴿سبحانھ:   ].104[األنبیاء:  ﴾َكَما بََدْأنَا أَوَّ

لق ونھایتھ: ھو أن هللا (ھو األول وأھم عناصر المضمون في بدء الخ
واآلخر.. والظاھر والباطن) وادِّعاء أن االبن مع اآلب منذ األزل، وأنھ سیبقى 

 یعني أن هللا لیس األول ولیس اآلخر..! -مع اآلب

بكر «وقد بدأ االنحراف عند النصارى من ھذه البدایة بفكرة أن االبن ھو 
لق ھو الذي ینفي فكرة الولد الموجود أي: أولھا، والحد الزمني للخ »الخالئق

 مع األب منذ األزل؛ ألنھم بذلك أخرجوا عیسى من حد الزمن.

وفي ھذا اإلطار جمع الحدیث القدسي بین ذكر ادِّعاء الولد ہلل، والتكذیب 

 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ. )2713(أخرجھ مسلم  )1(
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بإعادة الخلق بعد بدایتھ، مما یدل على أن القضیتین ترتبطان مًعا بعالقة 
 جوھریة..

یقول هللا عز وجل: كذبني ابن آدم «:  علیھ وسلمصلى هللاقال رسول هللا 
ولم یكن لھ ذلك، وشتمني ابن آدم ولم یكن لھ ذلك، فأما شتمھ إیاي فقولھ: 

 .)1(»اتخذ هللا ولًدا، وأنا األحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم یكن لي كفوا أحد

أصبر على أذى  -أو لیس شيء-لیس أحد «: صلى هللا علیھ وسلموقال 
 .)2(»عھ من هللا.. إنھم لیدَّعون لھ ولًدا.. وإنھ لیعافیھم ویرزقھمسم

كان هللا ولم یكن «ولذلك أورد اإلمام البخاري في كتاب بدء الخلق حدیث: 
، ثم الحدیث القدسي: )4( »ولم یكن شيء قبلھ«.. وفي روایة: )3(»شيٌء غیره

 .»شتمني ابن آدم«
على أن قضیة بدء الخلق تمثل  یدل».. بدء الخلق«فذكر الحدیث في كتاب 

 أساًسا ثابتًا لفھم حقیقة أن هللا لیس لھ ولد..
، الشتم ھو الوصف بما »یشتمني ابن آدم«ولذلك قال اإلمام ابن حجر: ( 

یقتضي النقص، وال شك أن دعوى الولد ہلل تستلزم اإلمكان المستدعي للحدوث، 
 وذلك غایة النقص في حق الباري سبحانھ وتعالى).

أجل ذلك تحددت قضیة خلق عیسى ابن مریم لتكون داخلة بإحداثیاتھا  من
َوإِْذ ﴿فیما بین بدایة الخلق ونھایتھ، فذكر القرطبي في تفسیر قول هللا عز وجل: 

یَّتَُھْم َوأَْشَھَدھُْم َعلَى أَْنفُِسِھْم أَلَْسُت  أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُھوِرِھْم ُذرِّ

 ) عن أبي ھریرة.4593، 4592() عن ابن عباس، و4122أخرجھ البخاري () 1(
كالھما عن أبي موسى األشعري رضي  )2804(، ومسلم )6943، 5748(أخرجھ البخاري ) 2(

 هللا عنھ.
 ).3019أخرجھ البخاري ( )3(
 ).6982أخرجھ البخاري () 4(
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 ﴾قَالُوا بَلَى َشِھْدنَا أَْن تَقُولُوا یَْوَم اْلقِیَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َھَذا َغافِلِینَ  بَِربُِّكمْ 
]: (روح عیسى ابن مریم من تلك األرواح التي أخذ هللا علیھا 172[ألعراف: 

 المیثاق في زمن آدم).
جل.. وكما حسم القرآن بدعة ادِّعاء الولد ہلل من خالل إثبات أولیة هللا عز و

.. ، حیث جاء والخلق حسمھا أیًضا من خالل إثبات العدم للخلق قبل اإلیجاد
أََوال یَْذُكُر اإلنسان أَنَّا ﴿ھذا اإلثبات من خالل قضیة عیسى في سورة مریم: 

 ].67[مریم:  ﴾َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم یَُك شیئًا
منھج األنبیاء، وال وبذلك یتبین أن حسم قضیة ادِّعاء الولد ال یكون إال ب

 یكون كذلك إال بكالمھم وألفاظھم.

في اللغة المشھورة التي خاطبنا بھا األنبیاء یراد بھ ما كان » القدیم«فلفظ 
متقدًما على غیره تقدًما زمانیا، سواء سبقھ عدم أو لم یسبقھ، كما قال تعالى: 

]، وقال تعالى: 39[یس:  ﴾وِن اْلقَِدیمِ َواْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرجُ ﴿
ِ إِنََّك لَفِي َضاللَِك اْلقَِدیمِ ﴿ أَفََرأَْیتُْم َما ﴿]، وقال الخلیل: 95[یوسف:  ﴾قَالُوا تَاہللَّ

 ﴾فَإِنَُّھْم َعُدوٌّ لِي إِالَّ َربَّ اْلَعالَِمینَ *  أَْنتُْم َوآبَاُؤُكُم اْألَْقَدُمونَ *  ُكْنتُْم تَْعبُُدونَ 
 ..]77-75: عراء[الش

أن معرفة اللغة التي خاطبنا بھا األنبیاء وُحِمل كالمھم والمقصود ھنا: 
علیھا أمٌر واجٌب متعیٌن، ومن سلك غیر ھذا المسلك فقد حرَّف كالمھم عن 

 مواضعھ، وكذب علیھم وافترى.

فأھل الكتاب نقلوا عن األنبیاء أنھم تكلموا بلفظ اآلب واالبن، ومرادھم 
ب الرب وباالبن المصطفى المختار المحبوب، ولم ینقل أحد منھم عندھم باأل

وا شیئًا من صفات هللا ابنًا وال قالوا عن شيء من صفاتھ  عن األنبیاء أنھم سمُّ
 أنھ تولد عنھ، وال أنھ مولود لھ.
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فإذا وجد في كالم المسیح علیھ السالم أنھ قال: عمدوا الناس باسم اآلب 
كان ھذا كذبًا  -روا االبن بصفة هللا القدیمة األزلیةواالبن وروح القدس، ثم فس

بینًا على المسیح، حیث لم یكن في لغتھ أن لفظ االبن یراد بھ صفة هللا القدیمة 
 األزلیة.

وكذلك إذا لم یكن في كالم األنبیاء أن حیاة هللا تُسمَّى روح القدس، وإنما 
األنبیاء والصالحین یریدون بروح القدس ما ینزلھ هللا تبارك وتعالى على 

كان تفسیر قول المسیح: روح القدس أنھ أراد حیاة هللا كذبًا على  -ویؤیدھم
 المسیح.

 ونلخص ما سبق فنقول:
أن الوالدة والبنوة تقتضي وجود سبق زمني بین األقنومین، وأن محاولة تفسیر 
 العالقة بینھما بأي وصف آخر كالعلة والسببیة للھروب من إثبات ھذا الفرق

ال یُخرج صاحبھ من المأزق؛ ألن العلة تسبق المعلول زمنیًّا وإن اتصال  -الزمني
في الوجود، وأحدھما سابق لآلخر، حتى ولو لم یكن بینھما فرق زمني محسوب، 

وصف القدم واألزل بأي وجھ  -حسب ادعائھم-» االبن«وبھذا ال یستحق أقنوم 
 من الوجوه.

 االتحاد واالنفصال
 قولھم في االتحاد اختالفًا متباینًا..قالوا: واختلف 

یقول اإلمام ابن تیمیة: (زعم قوم منھم أن االتحاد: ھو أن الكلمة التي ھي 
 االبن حلت جسد المسیح، وھو قول األكثرین منھم.

 وزعم قوم منھم: أن االتحاد ھو االختالط واالمتزاج.
 تالط.ھو أن كلمة هللا قد انقلبت لحًما ودًما باالخ:  وقال قوم 
ھو أن الكلمة والناسوت اختلطا وامتزجا كاختالط الماء :  منھم وقال كثیر
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 بالخمر وامتزاجھما، وكذلك الخمر باللبن.
): إنھ تجسم من روح القدس أو منھ ومن مریم، وھو 1ثم قلتم في أمانتكم (

 إنما تجسم عندكم من الكلمة التي سمیتموھا االبن دون روح القدس..
ن روح القدس فیكون ھو روح القدس، ال یكون ھو الكلمة وإن كان تجسم م

 التي ھي االبن.

ثم تقولون: ھو كلمة هللا وروحھ، فیكون حینئذ أقنومین: أقنوم الكلمة وأقنوم 
 الروح، وإنما ھو عندكم أقنوًما واحًدا..!)

(وھم یجعلون األقنوم اسًما للذات مع الصفة، والذات واحدة، والتعدد في 
 ي الذات، وال یمكن أن تتحد صفة دون األخرى، وال دون الذات.الصفات ال ف

فیمتنع اتحاد أقنوم أو حلولھ بشيء من المخلوقًات دون األقنوم اآلخر، وال 
إثبات ثالثة أقانیم وال إثبات ثالث صفات دون ما سواھا، وال إثبات إلھ حق من 

وال إلھًا وال ربًّا، وال إلھ حق، وال تسمیة صفات هللا مثل كالمھ وحیاتھ.. ال ابنًا 
إثبات اتحاد الرب خالق السموات واألرض بشيء من اآلدمیین، وال حلول 
ذات وصفة دون ذات مع الصفات األخرى، بل وال حلول نفس الصفة القائمة 

 بھ في غیره.. ال علمھ وال كالمھ وال حیاتھ وال غیر ذلك).

ه، نقتصر منھا على ثم یفند اإلمام رحمھ هللا عقیدتھم ھذه من عدة وجو
 وجھین: 

: إن المتحد بالمسیح إما أن -حسب اعتقادھم-أن یقال لھم  الوجھ األول:
 یكون ھو الذات المتصفة بالكالم أو الكالم فقط..

علیھ  ونیطلق واعند النصارى، وھو ما كان» قانون اإلیمان«ـ یقصد بھا ما یَُسمَّى ب )1(
 مانة.قدیما: األ
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 أو بعبارة أخرى: إما الكالم مع الذات.. وإما الكالم بدون الذات..

و االبن وھو فإن كان المتحد بھ الكالم مع الذات كان المسیح ھو األب وھ
روح القدس وكان المسیح ھو األقانیم الثالثة، وھذا باطٌل باتفاق النصارى 

 وسائر أھل الملل وباتفاق الكتب اإللھیة، وباطٌل بصریح العقل.

وإن كان المتحد بھ ھو الكلمة فقط فالكلمة صفة والصفة ال تقوم بغیر 
خالٌق، والصفة ال  موصوفھا، والصفة لیست إلھًا خالقًا والمسیح عندھم إلھٌ 

تخلق وال ترزق ولیست اإللھ، والصفة ال تقعد عن یمین الموصوف، والمسیح 
 عندھم صعد إلى السماء و(جلس عن یمین أبیھ)..

أن الذات المتحدة بناسوت المسیح.. إن كانتا بعد االتحاد  الوجھ الثاني:
 ذاتین وھما جوھران كما كانا قبل االتحاد.. فلیس ذلك باتحاد..!

كما یقول من یقول منھم: إنھما صارا -وإن قیل: صارا جوھًرا واحًدا 
فھذا یستلزم استحالة كل منھما وانقالب  -كالنار مع الحدیدة أو اللبن مع الماء

صفة كل منھما؛ بل حقیقتھ، كما استحال الماء واللبن إذا اختلطا، والنار مع 
لت صفتھ وحقیقتھ، الحدید، وحینئذ فیلزم أن یكون الالھوت استحال وتبد

واالستحالة ال تكون إال بعدم شيء ووجود آخر، فیلزم عدم شيء من القدیم 
 الواجب الوجود بنفسھ..

وما وجب قدمھ استحال عدمھ، وما وجب وجوده امتنع عدمھ، فإن القدیم ال 
 یكون قدیًما إال لوجوبھ بنفسھ، أو لكونھ الزًما للواجب بنفسھ..

رة االتحاد التي زعمھا النصارى.. ویبقى أن وبھذین الوجھین تنتفي فك
 نثبت االنفصال الذي حاولوا جاھدین نفیھ لإلبقاء علي زعمھم.

كلمة سریانیة تدل على » أقنوم«یقول مؤلف علم الالھوت النظامي: (كلمة 
 من یتمیَّز عن سواه، بغیر انفصال عنھ). 
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ف كلمة   بالشيء ونقیضھ..» األقنوم«فََعرَّ
حتى مع زعم وحدة الطبیعة -یز بالصفات أو الخصائص ألن مجرد التم

 ال یعني سوى االنفصال الذي حاول أن ینفیھ. -والجوھر
وفضال عن عشرات النصوص المبثوثة في األناجیل، التي تدل داللة 

 قاطعة على االنفصال، نركز ھنا على دلیلین اثنین: 
 بن منھأن انبثاق روح القدس من اآلب یختلف عن تولد اال األول:

فاالبن مولود من اآلب، بینما روح القدس منبثق، واالنبثاق معناه التولد من 
، وروح »المتولد«الجمع، مثل انبثاق الماء، وھذا یثبت الفارق بین االبن 

 ».المنبثق«القدس 
 ما زعموه من صعود االبن والجلوس عن یمین أبیھ والثاني:

لى السماء، وجلس عن یمین یقول مرقس: (إن الرب بعدًما كلمھم ارتفع إ
 ].16/19هللا) [

فیقول النصارى: إن هللا سبحانھ وتعالى اتحد بالمسیح، وأنھ صعد إلى 
 السماء وجلس عن یمین األب.

یقول ابن تیمیة: (وعندھم أن الالھوت منذ اتحد بالناسوت لم یفارقھ، بل لما 
سیح الذي صعد إلى السماء وجلس عن یمین األب كان الصاعد عندھم ھو الم

ھو ناسوت والھوت إلھ تام وإنسان تام، فھم ال یقولون: إن الجالس عن یمین 
األب ھو الناسوت فقط بل الالھوت المتحد بالناسوت جلس عن یمین الالھوت، 
فأي تبعیض وتجزئة أبلغ من ھذا، ولیس ھذا من كالم األنبیاء حتى یقال: إن لھ 

لذي وضعوه وجعلوه عقیدة إیمانھم، معنى ال نفھمھ، بل ھو من كالم أكابرھم ا
فإن كانوا تكلموا بما ال یعقلونھ فھم جھال ال یجوز أن یتبعوا، وإن كانوا 
یعقلون ما قالوه فال یعقل أحد من كون الالھوت المتحد بالناسوت جلس عن 
یمین الالھوت المجرد عن االتحاد، إال أن ھذا الالھوت المجرد منفصل مباین 
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س ھو متصالً بھ، بل غایتھ أن یكون مماًسا لھ، بل یجب أن لالھوت المتحد ولی
یكون الذي یماس الالھوت المجرد ھو الناسوت مع الالھوت المتحد بھ، فھذا 

 حقیقة التبعیض والتجزئة مع انفصال أحد البعضین عن اآلخر).
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدل على االنفصال.» عن یمین«في كلمة: والنسبة المكانیة الصارخة 
 :المساواة في الجوھر

یضطرب النصارى اضطرابًا بالًغا عند الحدیث عن العالقة بین أقانیمھم 
المزعومة، من حیث المساواة.. وخصوًصا عندما یحاولون تأویل النصوص 

 القاطعة بوجود فرق بین اآلب واالبن..
 : )1(ومن ھذه النصوص

عن میعاد یوم القیامة: (وأما ذلك الیوم وتلك » مرقس«ب ما جاء في كتا -
الساعة.. فال یعلم بھما أحد وال المالئكة الذین في السماء وال االبن.. إال اآلب) 

]13/33.[ 

عن جزاء من یؤمن برسالة المسیح یوم » یوحنا«ما جاء في كتاب  -
أتلف منھ شیئًا، القیامة: (وھذه مشیئة اآلب الذي أرسلني: أن كل ما أعطاني ال 

بل أقیمھ في الیوم األخیر؛ ألن ھذه ھي مشیئة الذي أرسلني أن كل من یرى 

ال یعني استشھادنا بھذه النصوص أننا نسلم بأنھا من كالم المسیح علیھ السالم، وإنما  )1(
باب إفحام الخصم. وینبغي التنبھ إلى أنھا مترجمة عن نسخ یونانیة، تم  أوردناھا من

 ترجمتھا أصالً عن اآلرامیة لغة المسیح وقومھ.
ز یغلب علیھا، وأنھا قد ترجمت ویالحظ القاريء لھذه النصوص أن استخدام المجا

ترجمة مشوھة غیر أمینة، فمثالً: كلمة "اآلب" في األصل اآلرامي أقرب إلى معنى 
 ».الرب«
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 ].41-6/40االبن ویؤمن بھ تكون لھ حیاة أبدیة، وأنا أقیمھ في الیوم األخیر) [

(الحق الحق أقول لكم: إنھ لیس عبد أعظم من »: یوحنا«ما جاء في كتاب  -
 ].13/17سیده، وال رسول أعظم من مرسلھ) [

على لسان المسیح مخاطبًا الیھود: (لو كنتم أوالد » یوحنا«ما جاء في كتاب  -
إبراھیم لكنتم تعملون أعمال إبراھیم، ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان 
قد كلمكم بالحق الذي سمعھ من هللا، ھذا لم یعملھ إبراھیم، أنتم ال تعملون أعمال 

 أبیكم..

 ا لم نولد من زنا.. لنا أب واحد وھو هللا..فقالوا لھ: إنن

فقال لھم یسوع: لو كان هللا أباكم لكنتم تحبونني.. ألني خرجت من قِبَِل هللا، 
وأتیت ألني لم آت من نفسي، بل ذاك أرسلني، لماذا ال تفھمون كالمي.. ألنكم 

ن ال تقدرون أن تسمعوا قولي، أنتم من أب ھو إبلیس، وشھوات أبیكم تریدون أ
تعملوا، ذاك كان قَتَّاال للناس من البدء ولم یثبت في الحق؛ ألنھ لیس فیھ حق، 
متى تكلم بالكذب.. فإنما یتكلم مما لھ؛ ألنھ كذاب وأبو الكذاب، وأما أنا.. فألني 
أقول الحق، لستم تؤمنون بي. من منكم یبكتني على خطیئة؟! فإن كنت أقول 

ِمَن هللا.. یسمع كالم هللا، لذلك أنتم لستم  الحق.. فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي
 ].8/40تسمعون.. ألنكم لستم من هللا) [

ا على الداللة الصارخة لھذه النصوص الجازمة بعدم المساواة بین  ورّدً
األقانیم المزعومة، یقول مؤلف الالھوت النظامي: (نجیب: كل ھذه اآلیات ال 

س، بل تشیر إلى أن االبن من حیث تنفي عالقة المسیح باآلب في الثالوث األقد
كونھ إنسانًا ُمرسالً من هللا إلتمام الفداء ھو دون اآلب في العالقة التي بینھما؛ 
د، وتقدیم نفسھ كفارةً عن البشر.  ألنھ ُمرَسل من قِبل اآلب لیتمم مشیئتھ بالتجسُّ

ا، وھو أنھ جلس عن یمینھ ك ملك ثم نال منھ جزاء عملھ، وتقلَّد سلطانًا خاّصً
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الكون إلى أن یتمم كل ما یتعلق بالفداء، ثم یسلّم الملك إلى اآلب. غیر أن ذلك 
ال یناقض أنھ إلھ، بل یشیر إلى عالقتھ باألقنوم األول من الالھوت في إتمامھ 
عمل الفداء، وھي عالقة المرَسل بمرِسلھ. فھو دون اآلب في العمل ال في 

جوھره وال في طبیعتھ اإللھیة، بل الجوھر اإللھي، واآلب أعظم منھ لیس في 
في األعمال المتعلقة بالفداء، ألنھ أُرسل منھ. وعلى ذلك قیل: إنھ ال یتكلم من 

 نفسھ، وإنھ من نفسھ ال یقدر أن یعمل شیئًا).

ال تُثبِت المساواة؛ ألن » األعمال«و» الطبیعة«ومحاولة التفریق بین 
 المساواة ال تكون إال باالثنین مًعا..!

ختالف في العمل ینفي المساواة في الجوھر ألن العمل ناشيء عن فاإل
 الجوھر ومتعلق بھ 

وفي نفس الوقت فإن ھذا التفریق یؤدي إلى إثبات جوھرین منفصلین 
مما ینسف زعم التجسد واالتحاد الذي یمثل تبعا إلختالف العمل متمایزین، 

 بؤرة عقیدتھم..!

ا لمجد اآلب، ولكنھ تنازل عنھ طوًعا ثم یقول: (لقد كان مجد المسیح مساویً 
لفترة محدودة لیكمل عمل الفداء بالموت عنا مصلوبًا. ولما أُكمل عمل الفداء 

دتُك على األرض. العمل الذي )1(عاد إلى مجده األول . وقد قال المسیح: أنا مجَّ
دني أنت أیھا اآلب عند ذاتك بالمجد الذي  أعطیتني ألعمل قد أكملتُھ. واآلن مجِّ

] فإن كنا نتكلم عن أن المسیح أقل 5، 4: 17كان لي عندك قبل كون العالم [یو 
من اآلب، فذلك في فترة تنازلھ، وألداء عمل الفداء. تنازل في اختصاصاتھ، 

 ولیس في شخصھ.

 الحظ تناقض ھذه العبارة: (عاد لمجده األول) مع اعتقادھم ببقاء التجسد حتى اآلن..! )1(
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إنھ كان معادالً ہلل، فُجعل في ِشبھ الناس، وُوجد  -یقصد بولس-قال الرسول 
 ]).4: 4وكان تحت الناموس [غل ] 8، 7: 2في الھیئة كإنسان [في 

 وھنا یثبت أن المساواة قد اختلت لفترة ما بسبب التنازل عن المجد

دني أنت أیھا اآلب ولكنھ سیطلب إعادة المجد بعد اتمام الفداء ( واآلن مجِّ
 ) وھنا یثبت الفرق بما بین معطي المجد وآخذه عند ذاتك بالمجد

لفترة ما، أو أنھا مختلةٌ دوًما..!  وال یعنینا إن كانت المساواة قد اختلت
 فالثابت أنھا وجوًدا وعدًما ال تنفي حقیقة التثلیث المناقضة لزعم التوحید..
اإللھ -وكنیسة القسطنطینیة األرثوذكسیة تقول بصراحٍة نادرة: أن االبن 

أقل رتبة من اإللھ من غیر تجسد، یقول األسقف أبولینراس: (األقانیم  -المتجسد
الموجودة في هللا متفاوتة القدر، فالروح عظیم، واالبن أعظم منھ، الثالثة 

واألب ھو األعظم.. ذلك أن األب لیس محدود القدرة والجوھر، وأما االبن فھو 
 محدود القدرة ال الجوھر، والروح القدس محدود القوة والجوھر).

أي في -ة یقول اإلمام ابن تیمیة تعلیقا على ھذا االدعاء: (وھم في ھذه األمان
قد جعلوا هللا والًدا وھو األب، ومولوًدا وھو االبن، وجعلوه  -قانون إیمانھم

مساویًا لھ في الجوھر، فقالوا: مولود غیر مخلوق، مساٍو األب في الجوھر. 
 فصرحوا بأنَّھ مساٍو لھ في الجوھر، والمساِوي لیس ھو المساَوى..

 وال یساوي األب في الجوھر.. إال جوھر..
أن یكون االبن جوھرا ثانیًا، وروح القدس جوھًرا ثالثا.. كما فوجب 

 سیأتي..
وھذا تصریح بإثبات ثالثة جواھر وثالثة آلھة، ویقولون مع ذلك: إنما نثبت 

 جوھرا واحًدا، وإلھًا واحًدا. وھذا جمع بین النقیضین..!
وبین فحقیقة قولھم: أنھم یجمعون بین جعل اآللھة واحًدا وإثبات ثالثة آلھة، 
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 إثبات جوھر واحد وإثبات ثالثة جواھر..
َمُد * لَْم یَلِْد َولَْم  ُ الصَّ ُ أََحٌد * هللاَّ ه هللا نفسھ عن ذلك بقولھ: {قُْل ھَُو هللاَّ وقد نَزَّ

 ].4-1یُولَْد * َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد} [اإلخالص: 
ه نفسھ أن یلد.. كما یقولون: ھو األب..  فَنَزَّ

 لد.. كما یقولون: ھو االبن..وأن یو
 وأن یكون لھ ُكفًُوا أحد.. كما یقولون: إن لھ من یساویھ في الجوھر..

ثِّي الصفات) قیل لكم: قد صرحتم ُال نحن نقول: (أََحِدّي الذات.. ثُ وإذا قلتم 
بإثبات إلھ حق من إلھ حق، وبأنھ مساٍو لألب في الجوھر، وھذا تصریح 

، فجمعتم بین القولین بین إثبات ثالثة جواھر وبین بإثبات جوھر ثاٍن ال بصفة
 دعوى إثبات جوھر واحد..!

وال ینجیكم من ھذا اعتذار من اعتذر منكم كیحیى بن عدي ونحوه، حیث 
قالوا: ھذا بمنزلة قولك: زید الطبیب، الحاسب، الكاتب، ثم تقول: زید الطبیب، 

 وزید الحاسب، وزید الكاتب.
الف حكمھ مع الصفة األخرى، وقد یفسرون فھو مع كل صفة لھ حكم خ

األقنوم بھذا، فیقولون: األقنوم ھو الذات مع الصفة، فالذات مع كل صفة أقنوم، 
 فصارت األقانیم ثالثة..

وھذا المثال ال یطابق قولكم؛ ألن زیًدا ھنا ھو جوھر واحد لھ ثالث 
كم كل صفات، الطب والحساب والكتابة، ولیس ھنا ثالثة جواھر، كما أن ح

صفة یختلف عن األخرى، وال یقول عاقل: إن الصفة مساویة للموصوف في 
الجوھر، وال أن الذات مع ھذه الصفة تساوي الذات مع الصفة األخرى في 
الجوھر؛ ألن الذات واحدة والمساِوي لیس ھو المساَوى، وألن الذات مع 

بھ ھو األب،  الصفة ھي األب، فإن كان ھذا ھو الذي اتحد بالمسیح.. فالمتحد
وألنكم قلتم عن ھذا الذي قلتم إنھ: (إلھ حق من إلھ حق من جوھر أبیھ الذي ھو 
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مساوي األب في الجوھر، وأنھ نزل وتجسد من روح القدس ومن مریم 
العذراء، وتأنس وصلب وتألم)، فاقتضى ذلك أن یكون اإللھ الحق المساوي 

صلوبًا متألًما، وھذا تقر بھ لألب في الجوھر ُصلَِب وتألَّم فیكون الالھوت م
 طوائف منكم وطوائف تنكره، لكن مقتضى أمانتكم ھو األول..!

وأیًضا فإذا كان تجسد من روح القدس ومریم فإن كان روح القدس ھو حیاة 
فیكون المسیح كلمة هللا وحیاتھ.. فیكون الھوتھ أقنومین من  -كما زعمتم-هللا 

 األقانیم الثالثة.
قنوم الكلمة فقط، وإن كان روح القدس لیس ھو حیاة هللا وعندھم إنما ھو أ

بطل تفسیركم لروح القدس بأنھ حیاة هللا، وقیل لكم: ال یجب أن یكون روح 
 القدس صفة ہلل وال أقنوًما).

إن حقیقة األلوھیة تقتضي العلو.. واإللھ الواحد ھو األعلى، لذلك حسم 
بمقتضى حقیقة العلو، فیقول  التصور اإلسالمي لخصائص األلوھیة ھذه البدعة

ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعھُ ِمْن إِلٍَھ إًِذا لََّذھََب ُكلُّ إِلٍَھ بَِما َخلََق  سبحانھ: {َما اتََّخَذ هللاَّ
ا یَِصفُوَن} [المؤمنون:  ِ َعمَّ  ].91َولََعَال بَْعُضھُْم َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن هللاَّ

ل.. وال بد أن یكون اإللھ الحق ھو فالمساواة بین إلھین شيء مستحی
 األعلى..

وحتى عندما حاولوا مساواة األقانیم.. فقد افتقدوا المساواة المطلقة التي 
تنتفي بمجرد أن أقول: أب وابن وروح قدس؛ ألن الترتیب ترتیب زمني 

 مرتبط بتاریخ ظھور الفكرة.
ن المساواة وعندھم ال یجوز أن تقول: باسم روح القدس واالبن واآلب، فأی

 إذن..! 
 :المساواة في المشیئة

 ومن أخطر مشاكل األقانیم مشكلة المشیئة بین األقانیم.. 
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ومن ھنا تعددت فرق النصارى في ھذه المشكلة؛ فمنھم من قال بوحدة 
 المشیئة بین األقانیم رغم تعددھا.

 ومنھم من قال بتعدد المشیئة تبًعا لتعدد األقانیم.
المشیئة عند النصارى جاء في البدایة من العالقة بین واالنحراف في مسألة 

 مشیئة هللا والعباد، التي تقوم على حقیقة أن المشیئة ہلل.
والمشیئة الواحدة إما أن تكون بمعنى تحقیق العبد لمراد هللا وأن یكون ھوى 

 العبد تبًعا لما أمر هللا.

العبد، ولذلك  وفي ھذه الحالة یكون الجزاء: أن یحقق هللا بإرادتھ مراد
یقولون: أن المسیح تخلى عن مشیئتھ، وأخضع مشیئتھ لمشیئة الرب، ودلیل 

 صحة ھذا التفسیر ھو قولھم: 

وصار ھذا أیًضا طریق كل َمن یتبع المسیح: أن یطرح عنھ مشیئتھ 
الخاصة ویتخلَّى عنھا لیُخضع نفسھ لمشیئة المسیح التي ھي نفس مشیئة هللا 

 الد هللا مشیئة أبیھم السماوي: (لتكن مشیئتك).اآلب. وھكذا یصیر ألو

ا في فھم قضیة  وإثبات المشیئة المطلقة ہلل سبحانھ وتعالى یعتبر أساًسا ھاّمً
 عیسى ابن مریم، وذلك في إطار التعریف الصحیح باہلل.

 من حیث طالقة المشیئة.. ومن حیث وحدة المشیئة..

ھو السبب المباشر في  فكان الخلل في إیمان النصارى بطالقة المشیئة
االنحراف؛ ألنھم لم یتمكنوا من استیعاب قضیة عیسى ابن مریم، التي یعبِّر 
عنھا القرآن بقولھ سبحانھ: { َكَذلِِك ّهللاُ یَْخلُُق َما یََشاء إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل 
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 .)1(]47لَھُ ُكن فَیَُكوُن} [آل عمران: 

اب المسیح دراسة من كت یراجع مبحث المشیئة، فصل طبیعة التحریف، بالباب الثالث )1(
 .سلفیة للكاتب
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 سدالمدخل إلى القول بالتج
 التصور في ثابتة الحقیقة بطبیعتھ في رؤیة هللا.. ھذه اإلنسان یرغب
 في خاللھا من بالنصارى إبلیس انحرف التي نفسھا الحقیقة وھي اإلسالمي
 بالتحریف.. هللا عن اإلنسان في الفطري الشعور لیختلط هللا؛ عن تصورھم
 .هللا دین في الشیطاني

 إحساًسا الشیطان فیھ غرز لط الذيالخ ھذا نماذج أخطر النصرانیة لتكون
ا  بل.. البشر نحن بیننا لیكون السماء من هللا ینزل أن لفكرة باالرتیاح شاّذً

 ..!ویُصلَب ویُضَرب

 معھا وتسللت الوثنیة، العقائد من النصرانیة إلى الفكرة ھذه تسللت وقد
، مما وھي التحیز النفسي عند اإلنسان لذاتھ -عنھا خطورة تقل ال- أخرى فكرة

 جعل لألوثان صورة إنسانیة ثابتة.. نادًرا ما تخرج عنھا صورة ھذه األوثان..!

وھذه الفكرة ھي إسقاط صورة الذات اإلنسانیة على المعبود؛ لیصبح 
 اإلنسان ھو العابد وھو المعبود كذلك..!

وارتكازا على الرغبة الفطریة عند اإلنسان في رؤیة هللا.. وبالتحیز 
د اإللھي في صورة نسان لذاتھ.. النفسي عند اإل أحدث الشیطان فكرة التجسُّ

إنسان، ھذه الفكرة التي تسللت إلى المسیحیة ثم امتدت وتعمقت؛ لتكون بدعة 
 التجسد.

وارتكاز الشیطان على الطبیعة البشریة في االنحراف باإلنسان كان أول 
لى حقیقة األسالیب التي مارسھا إبلیس إلضالل اإلنسان، فارتكز مع آدم ع

قَاَل ﴿الرغبة في الخلود، عندما وسوس لھ لیأكل من الشجرة التي نھاه هللا عنھا: 
 ].120[طھ:  ﴾یَا آَدُم َھْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال یَْبلَى

 ھو آخر، فعلٌ  سبقھ قد كان ،الحد ھذا باإلنسان بلغ الذي الشیطاني الخلط ولكن
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 باہلل الصحیح اإلنساني للشعور المحقق هللا، عن الصحیح رعيالش تغییب التصور
 .وجل عز

لذا تعددت المداخل الشیطانیة لتبریر بدعة التجسد عند النصارى، لكن 
أخطرھا كان االدِّعاء بأن ظھور هللا في صورة إنسان ھو الذي سیحقق 

ة النصارى المعرفة اإلنسانیة الكاملة باہلل، وكان ھذا االدِّعاء أھم أسباب فتن
 .)1( بادِّعاء التجسد

وقد نشأ ھذا االدِّعاء من ضیاع التصور الصحیح للعالقة بین هللا واإلنسان؛ 
لذا كان من أھم أسباب تصحیح الشعور اإلنساني باہلل.. ھو استرداد ھذا 

 التصور الغائب بكل عناصره.

اعتبار وأول ھذه العناصر ھو أن التعریف باہلل في التصور اإلسالمي قائم ب
التي تتلقى نصوص ھذا التعریف تلقیًا » الصحیحة«الطبیعة اإلنسانیة 

 ابتداًء من إقرار ھذه الحقائق النفسیة.».. صحیًحا«

 فیعالج الشوق اإلنساني لرؤیة هللا بتقریر ھذا الشوق.. 

بعلمك الغیب، وقدرتك اللھم : «صلى هللا علیھ وسلمكما في قول رسول هللا 
ما كانت الحیاة خیًرا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خیًرا لي،  على الخلق، أحیني

اللھم إني أسألك خشیتك في الغیب والشھادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعیًما ال ینفد، وأسألك قرة 

موت، وأسألك عین ال تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وبرد العیش بعد ال

) یقول صاحب الالھوت النظامي: (من فوائد التجسد للبشر أن یكون لنا في ابن هللا المتجسد 1(
مثال فرید لحیاة البشریة الكاملة، وظھور الالھوت بكمال صفاتھ على ھیئة منظورة 

ي الصالة واالتحاد محسوسة اقتربت منا اقترابًا عجیبًا! جعلت مخاطبتنا ہلل وجھًا لوجھ ف
 الروحي أمًرا ممكنًا).
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لذة النظر إلى وجھك الكریم، والشوق إلى لقائك، من غیر ضراء مضرة وال 
 .)1(»فتنة مضلة، اللھم زینا بزینة اإلیمان، واجعلنا ھداة مھتدین

 »..العلم والقدرة«فبدأ الحدیث بالتعریف باہلل وصفاتھ 

ثم طلب الوصول إلى الطبیعة اإلنسانیة الصحیحة: خشیة هللا في الغیب 
 والشھادة، وقول الحق في الغضب والرضا، واالقتصاد في الفقر والغنى..

النعیم الذي ال ینفد وھو العافیة في البدن، وقرة العین التي ال تنقطع وھي 
 اطمئنان القلب وقراره..

وبوصول اإلنسان إلى ھذه الطبیعة الصحیحة.. یبلغ مقام المعرفة 
 ھ الكریم.. سبحانھ وتعالى.الصحیحة.. فیسأل هللا لذة النظر إلى وجھ

ھو  -قدر الطاقة-والتعرف على هللا من خالل قضیة األسماء والصفات 
 الذي یضمن أقصى درجات المعرفة الصحیحة باہلل.

وفقدان الطبیعة اإلنسانیة الصحیحة ھو الذي یعطل المعرفة الصحیحة باہلل 
َذَرْأنَا لَِجَھنََّم َكثِیًرا َولَقَْد ﴿عز وجل وأسمائھ وصفاتھ، كما جاء في قولھ تعالى: 

ْنِس لَُھْم قُلُوٌب َال یَْفقَُھوَن بَِھا َولَُھْم أَْعیٌُن َال یُْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم  ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ
ِ *  آََذاٌن َال یَْسَمُعوَن بَِھا أُولَئَِك َكاْألَْنَعاِم بَْل ُھْم أََضلُّ أُولَئَِك ُھُم اْلَغافِلُونَ   َوہلِلَّ

اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِھا َوَذُروا الَِّذیَن یُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِِھ َسیُْجَزْوَن َما 
ةٌ یَْھُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِھ یَْعِدلُونَ *  َكانُوا یَْعَملُونَ  ْن َخلَْقنَا أُمَّ [األعراف:  ﴾َوِممَّ

179-181[)2(. 

) 1/705)، والحاكم في المستدرك (55، 3/54)، والنسائي (4/464أخرجھ أحمد () 1(
 جمیعھم عن عمار بن یاسر رضي هللا عنھما.

) فاألمة التي خلقھا هللا تھدي للحق ھي المقابل لمن ذرأھم هللا لجھنم، وفي تحدید ھذه 2(
إن من أمتي قوًما على الحق حتى ینزل : «�: (قال رسول هللا األمة، یقول ابن كثیر
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قَاَل َربِّ أَِرنِي أَْنظُْر إِلَْیَك قَاَل ﴿الدنیا..  وألنھ ال یمكن لإلنسان أن یرى هللا في
 ]..143[األعراف:  ﴾لَْن تََرانِي

فقد جاءت العبادة الصحیحة الخاشعة لتغذي ھذا الشعور وھذه اللھفة وھذا 
 الشوق عند اإلنسان لرؤیة هللا..

فیبلغ العبد أقصى درجات إحساسھ باہلل من خالل مقام اإلحسان، حتى یبلغ 
أن تعبد هللا كأنك : «صلى هللا علیھ وسلمكما قال رسول هللا » كأنھ یراه« درجة

  .)1(»تراه.. فإن لم تكن تراه فإنھ یراك

لِلَِّذیَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزیَاَدةٌ َوال یَْرَھُق ﴿ولذلك یقول هللا عز وجل: 
 ].26[یونس:  ﴾ُھْم فِیَھا َخالُِدونَ ُوُجوَھُھْم قَتٌَر َوال ِذلَّةٌ أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة 

إذا «أنھ قال:  صلى هللا علیھ وسلمروى اإلمام ُمْسلٌِم عن صھیب، عن النبي 
دخل أھل الجنِة الجنةَ قال: یقول هللا تبارك وتعالى: تریدون شیئًا أزیدكم؟ 
فیقولون: ألم تبیض وجوھنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار. قال: فیكشف 

، ثم تال )2(»من النظر إلى ربھم عز وجل ب، فما أعطوا شیئًا أحب إلیھمالحجا
 .﴾لِلَِّذیَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزیَاَدةٌ ﴿ھذه اآلیة: 

، وفي الصحیحین عن معاویة بن أبي سفیان قال: قال »عیسى ابن مریم متى ما نزل
: (ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق ال یضرھم من خذلھم وال �رسول هللا 

، وفي » وھم على ذلكحتى یأتي أمر هللا«، وفي روایة: »من خالفھم حتى تقوم الساعة
 » ).وھم بالشام«روایة: 

واالرتباط بین األمة التي تھدي للحق وعیسى ابن مریم یدل على داللة قضیتھ في تحدید  
 التصور الصحیح عن هللا سبحانھ.

) عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، ومسلم 10، 9)، ومسلم (4499أخرجھ البخاري () 1(
 ) عن عمر رضي هللا عنھ.8(

 عن صھیب رضي هللا عنھ. )181(أخرجھ مسلم  )2(

                                                 

http://www.al-maktabeh.com



 فرؤیة هللا ھي جزاء اإلحسان..

وبذلك یقوم التصور اإلسالمي في تعاملھ مع البشر من خالل الرغبة 
فیحدد لھم سبیل الوصول الفطریة في رؤیة هللا عز وجل بصورة صحیحة، 

إلى رؤیة هللا، والرغبة النفسیة في الخلود، لیكون السبیل ھو التزام الصراط 
 المستقیم المؤدي إلى الجنة، حیث الخلود ورؤیة هللا سبحانھ وتعالى..

ومما یتمم معالجة اإلحساس الفطري باہلل عند اإلنسان شعوُره بقرب هللا 
 لقرآن بطریقین: علم هللا بالعبد.. وعونھ لھ..منھ.. وقد جاء إثبات القرب في ا

َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِھ نَْفُسھُ ﴿قال تعالى:  ففي العلم
 ].16[ق:  ﴾َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبِل اْلَوِریدِ 

َرابُِعُھْم َوال َخْمَسٍة إِالَّ  َما یَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثَالثٍَة إِالَّ ھُوَ ﴿ویقول عز وجل: 
[المجادلة:  ﴾ُھَو َساِدُسُھْم َوال أَْدنَى ِمْن َذلَِك َوال أَْكثََر إِالَّ ُھَو َمَعُھْم أَْیَن َما َكانُوا

7.[ 

[البقرة:  ﴾َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریبٌ ﴿یقول سبحانھ:  وفي العون
186.[ 

الذي رواه البخاري عن أبي ھریرة عن النبي  وكذلك الحدیث الصحیح
 ، یقول هللا تعالى:صلى هللا علیھ وسلم

من عادى لي ولیًّا فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بمثل أداء ما «
افترضت علیھ، وال یزال عبدي یتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ 

بھ، ویده التي یبطش بھا،  كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر
فبي یسمع، وبي یبصر، وبي یبطش، «وفي روایة:  »ورجلھ التي یمشي بھا
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 .)1(»وبي یمشي، ولئن سألني ألعطینھ، ولئن استعاذني ألعیذنھ

ھو الذي  -بالفرائض والنوافل-حیث تبین من الحدیث أن قرب العبد إلى هللا 
 أن یسمع باہلل ویبصر باہلل..یحقق حب هللا للعبد؛ لیتحقق بحب هللا للعبد 

أنھ إذا اجتمعت إرادة اإلنسان بسمعھ وبصره ویده ورجلھ ومعنى الحدیث: 
على تحقیق مراد هللا یكون جزاؤه أن یكون مراد اإلنسان بسمعھ وبصره ویده 

 ورجلھ تحقیقًا إلرادة هللا.

ئلون وفي ھذا الحدیث یقول اإلمام ابن تیمیة: (وھذا الحدیث قد یحتج بھ القا
بالحلول العام، أو االتحاد العام، أو وحدة الوجود، وقد یحتج بھ من یقول 
بالخاص من ذلك كأشباه النصارى، والحدیث حجة على الفریقین فإنھ قال: 

 .»من عادى لي ولیًّا فقد آذنتھ بالحرب«

ا یعادي ولیَّھ«، و»ولیًّا لھ«فأثبت ثالثةً:  وبین  »نفسھ«، ومیز بین »عدّوً
 .»من عادى لي ولیًّا فقد آذنتھ بالحرب«فقال: » عدو ولیھ«و» ولیھ«

فدل ذلك على أن ولیَّھ: ھو الذي وااله فصار یحب ما یحب، ویبغض ما 
یبغض، ویوالي من یوالي، ویعادي من یعادي، فیكون الرب مؤذنًا بالحرب لمن 

 عاداه بأنھ معاٍد ہلل.

ففرٌق  »ا افترضُت علیھوما تقرب إليَّ عبدي بمثل أداء م«ثم قال تعالى: 
ب إلیھ. ب والرب المتقرَّ  بین العبد المتقرِّ

فبیَّن أنھ یحبھ  »وال یزال عبدي یتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ«ثم قال: 
فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع «بعد تقربھ بالنوافل والفرائض، ثم قال: 

، »ي یمشي بھابھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ الت

 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ. )6137(أخرجھ البخاري  )1(
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وعند أھل الحلول واالتحاد العام أو الوحدة ھو صدره وبطنھ وظھره ورأسھ 
وَشعره، وھو كل شيء، أو في كل شيء، قبل التقرب وبعده، وعند الخاص 

، ال یختص بذلك )1(وأھل الحلول صار ھو وھو كالنار والحدید، والماء واللبن
 !!آلة اإلدراك والفعل

، وعلى »ع، وبي یبصر، وبي یبطش، وبي یمشيفبي یسم«ثم قال تعالى: 
قول ھؤالء: الرب ھو الذي یسمع ویبصر ویبطش ویمشي، والرسول إنما قال: 

فجعل العبَد  »ولئن سألني ألعطینھ، ولئن استعاذني ألعیذنھ«، ثم قال: »فبي«
 سائالً مستعیًذا، والرب مسئوالً ُمستعاًذا بھ، وھذا یناقض االتحاد.

أنا مع عبدي ما ذكرني.. وتحركت بي «مثل قولھ:  »عفبي یسم«وقولھ: 
، فیكون هللا في قلبھ؛ أي: معرفتھ ومحبتھ )2(»المثال العلمي«یرید بھ  »شفتاه

، فبذاك الذي في قلبھ یسمع ویبصر، »المثل العلمي«وھداه ومواالتھ، وھو 
 ویبطش ویمشي.

ھذا فیقول:  والمخلوُق إذا أحب المخلوَق أعظمھ أو أطاعھ، یعبر عنھ بمثل
 أنت في قلبي وفي فؤادي، وما زلت بین عیني، ومنھ قول القائل: 

مثال��ك ف��ي عین��ي وذك��رك ف��ي 
 ف
 

 ومث��واك ف��ي قلب��ي ف��أین تغی��ب 
 

 وقول اآلخر: 
 وم���ن عجب���ي أن���ي أح���ن إل���یھم

 
 

 وأس���أل ع���نھم م���ن لقی���ت وھ���م  
 

 
ولعلنا نالحظ أن المثل الذي استخدمھ ابن تیمیة للتعبیر عن تصور أھل الحلول ) 1(

واالتحاد بقولھ: (كالنار والحدید، والماء واللبن) ھو نفس المثل الذي یستخدمھ النصارى 
 ة التجسد.في بدع

في كالم ابن تیمیة لذا كان من المھم فھمھا، » المثال العلمي«لعلنا نالحظ تكرار كلمة ) 2(
 ومعناه أقصى درجة إدراك وإحساس بالحقیقة الخارجیة في قلب اإلنسان وعقلھ.
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 وتطلبھم عیني وھم في سوادھا
 
 

ویش�����تاقھم قلب�����ي وھ�����م ب�����ین  
ل  أض

 
 

والعقالء إنما تتوجھ قلوبھم إلى المقصود المراد دون الوسائل، ویعبرون 
بعبارات تدل على ذلك؛ لظھور مرادھم بھا، كما یقال: عكرمة ھو ابن عباس، 

 وأبو یوسف ھو أبو حنیفة.

ومن ھذا الباب ما یُذكر عن المسیح علیھ السالم أنھ قال: (أنا وأبي واحٌد.. 
 من رآني فقد رأى أبي).

عبدي، مرضت فلم تعدني.. عبدي، «وقولھ تعالى فیما حكاه عنھ رسولُھ: 
َ ﴿، ویشبھھ قولھ: )1(»جعت فلم تطعمني  ﴾إِنَّ الَِّذیَن یُبَایِعُونََك إِنََّما یُبَایِعُوَن هللاَّ

 ].10[الفتح: 
فینبغي أن یُعرف ھذا النوع من الكالم، فإنھ تنحل بھ إشكاالت كثیرة، فإن 

كالم هللا ورسلھ، وكالم المخلوقین في عامة الطوائف، مع ھذا موجود في 
ظھور المعنى، ومعرفة المتكلم والمخاطب أنھ لیس المراد أن ذات أحدھما 

 اتحدت بذات اآلخر.
فلفظ الحلول یُراد بھ حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفتھ ومحبتھ 

 تارة.» مثالھ العلمي«و
ُ فِي ﴿، كما قال تعالى: »ميالمثال العل«وقد یعبَّر عن ذلك بحلول  َوُھَو هللاَّ

ُكْم َوَجْھَرُكْم َویَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ  َماَواِت َوفِي اْألَْرِض یَْعلَُم ِسرَّ ]، 3[األنعام:  ﴾السَّ
َماَواِت َواْألَْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ ﴿وقال:  [الروم:  ﴾َولَھُ اْلَمثَُل اْألَْعلَى فِي السَّ

 ] فھو سبحانھ لھ المثل األعلى في قلوب أھل السموات وأھل األرض.27
یقول هللا.. أنا مع عبدي ما «ومن ھذا الباب ما یرویھ النبي عن ربھ قال: 

 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ. )2569(أخرجھ مسلم  )1(
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 ، فأخبر أن شفتیھ تتحرك بھ؛ أي: باسمھ.)1(»ذكرني وتحركت بي شفتاه
فیقول عبدي، مرضت فلم تعدني، «وكذلك قولھ في الحدیث الصحیح: 

، كیف أعودك وأنت رب العالمین؟! فیقول: أما علمت أن عبدي  العبد: ربِّ
ولم یقل:  »لوجدتني عنده«، فقال: »فالنًا مِرض؟! فلو عدتھ لوجدتني عنده

 ».المثال العلمي«، وھو عنده.. أي في قلبھ، والذي في قلبھ »لوجدتني إیاه«
، وھو ما قد یفھم من »المثال العلمي«وھذا ھو المعنى المفھوم من كلمة 

 بعض العبارات الواردة على لسان الناس مثل: 
 ق��د تخلل��ت مس��لك ال��روح من��ي

 
 

َي الخلی�����ل خل�����یال   وب�����ذا ُس�����مِّ
 
والمتخلل مسلك الروح منھ ھو محبتھ لھ وشعوره بھ ونحو ذلك، ال نفس  

 ذاتھ.

 وكذلك قول اآلخر: 
 س������اكن ف������ي القل������ب یعم������ره

 
 

 لس�����������ت أنس�����������اه ف�����������أذكره 
 
، ومحبتھ »مثالھ العلمي«ل اآلخر: والساكن في القلب ھو وكذلك قو 

ومما یزید ذلك  ومعرفتھ، فتسكن في القلب معرفتھ ومحبتھ، ال عین ذاتھ.
أیًضاحا: ما یراه النائم من بعض األشخاص في منامھ، فیخاطبھ، ویأمره 
وینھاه، ویخبره بأمور كثیرة، وھو یقول: رأیت فالنًا في منامي، فقال لي كذا 

قلت لھ كذا، وفعل كذا وفعلت كذا، ویذكر أنواًعا من األقوال واألفعال، وقد و
یكون فیھا علوم وِحكم وآداب ینتفع بھا غایة المنفعة، وقد یكون ذلك الشخص 
الذي رأى في المنام حیًّا، وھو ال یشعر بأن ذاك رآه في منامھ، فضالً عن أن 

علیھ رؤیاه، ویقول لھ الرائي:  یكون شاعًرا بأنھ قال أو فعل، وقد یقص الرائي
یا سیدي رأیتك في المنام فقلت لي كذا وأمرتني بكذا ونھیتني عن كذا، 

 ریرة رضي هللا عنھ.عن أبي ھ )6/2735(أخرجھ البخاري تعلیقا  )1(
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والمرئي ال یعرف ذلك وال یشعر بھ؛ ألن المرئي الذي حل في قلب الرائي ھو 
 المطابق للعیني).» المثال العلمي«

التصور ھو  تُعالج ھذه القضایا؛ لیكون األساس في ھذا وبھذا التصور السلفي
 الفرقان بین الخالق والمخلوق.
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 االبن والكلمة
بدأ الخلل في اعتقاد النصارى عندما قالوا: أن هللا ذات، وأن الذات لھا صفة 
الكلمة، وأن الكلمة قائمة بالذات، وأن الكلمة تفید حضور هللا الشخصي، وتعبر 

 عن شخصھ ومھابتھ.

؛ ولذلك ھي كلمة هللاومثال ذلك عندھم: التوراة.. ف . لھا وجود شخصيٌّ ذاتيٌّ
یدللھا هللا ویجلسھا على ركبتیھ، ونسبوا إلیھا القدرة والعمل » بنت هللا«سمیت 

والفاعلیة الذاتیة. ویستدلون على ھذا الكالم بما ھو مكتوب عندھم (ھكذا تكون 
كلمتي التي تخرج من فمي، ال ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سرت بھ، 

سلتھا لھ). ویقصدون بذلك أنھ بمجرد أن تصدر الكلمة عن هللا وتنجح فیما أر
االً  وقدرة على النمو والغفران والتقدیس، وعلى  یصبح لھا وجوًدا ذاتیًّا فعَّ

 التغییر والتجدید والوالدة والشفاء من تلقاء ذاتھا، بمجرد قبولھا وتصدیقھا.

. إذن المسیح صفة ثم قالوا: المسیح كلمة هللا.. والكالم صفة الزمة للذات.
 الزمة قائمة بالذات.. إذن المسیح قائم بذات هللا أو ھو هللا.

 وتصحیح ھذا الخلل..

 ھو أن هللا ذات.. لھ أسماء وصفات وأفعال.

 والصفات الزمة لألفعال.. ناشئة عن الذات.. بمقتضى الصفات.

 فھي متعلقة بالذات.. مستلزمة لألفعال.

ان: معنى الصفة الالزمة للذات، ومعنى والكالم من صفات هللا لھ معنی
 الفعل الناشئ عن الصفة الالزمة.

ولیس بمعنى  بمعنى الفعل الناشئ عن الصفة الالزمة.. فالمسیح كلمة هللا..
والفرق بین المعنیین ھو أخطر زوایا االنحراف عند  الصفة الالزمة ذاتھا..

 النصارى.
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ن بالكلمة صار عیسى، ذلك قال قتادة: لیس الكلمة: صار عیسى، ولكلو
وكذلك قال اإلمام أحمد بن حنبل في مصنفھ، وذكره عنھ الخالل والقاضي أبو 

» كن«یعلى: الكلمة التي ألقاھا هللا إلى مریم حین قال لھ: كن.. فكان عیسى بـ
من هللا قولھ، ولیست » كن«كان، فـ » كن«، ولكن بـ »كن«ولیس عیسى ھو 

  في أمر عیسى.مخلوقًا، فكذبت النصارى على هللا
 ».الكلمة«وھذا مجمل القول السلفي في مسألة 

 فتسمیة عیسى بالكلمة جاء من باب تسمیة الشيء بسببھ.
إِْذ قَالَِت اْلَمآلئَِكةُ ﴿والدلیل القرآني على ھذا المعنى ھو قول هللا عز وجل: 

ْنھُ اْسُمھُ اْلمَ  ُرِك بَِكلَِمٍة مِّ ِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْریََم َوِجیًھا فِي یَا َمْریَُم إِنَّ ّهللاَ یُبَشِّ
بِینَ  ْنیَا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَرَّ  ].45[آل عمران:  ﴾الدُّ

ْنھُ اْسُمھُ اْلَمِسیحُ ﴿فإن قولھ:  إلى » اسمھ«فیھ الضمیر عائد في  ﴾بَِكلَِمٍة مِّ
عیسى، وھو اسم مذكر مع أن الكلمة اسم مؤنث، فلو كانت الكلمة ذاتھا ھي 

 ذاتھ لكانت اآلیة اسمھا المسیح. عیسى
ولكنھم قالوا: إذا كانت كل أفعال هللا ناشئة عن الذات بمقتضى الصفات فما 

 ؟»الكلمة«وجھ اختصاص المسیح باسم 
والرد: یجوز تسمیھ الفعل بالصفة التي نشأ عنھا، والدلیل... قول رسول 

النار: ما لي ال یدخلني قالت الجنة: ما لي ال یدخلني إال الفقراء.. وقالت «هللا: 
إال المتكبرین.. فقال هللا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء.. وقال للنار: 

 .)1(أنت عذابي أعذب بك من أشاء)
 فالجنة فعل من أفعال هللا، نشأت عن الذات بمقتضى صفة الرحمة.

) كالھما عن أبي ھریرة رضي هللا 2846)، ومسلم (7011، 4569أخرجھ البخاري ( )1(
 عنھ.
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فجاز تسمیة الجنة بالرحمة باعتبارھا فعل من أفعال هللا، ناشئ بمقتضى 
 الرحمة.صفة 

إذن عیسى كلمة هللا بالمعنى الثاني.. وھو تسمیة الفعل بالصفة الناشئة 
 عنھا...

 كان عیسى كلمة هللا.  ..فمثلما كانت الجنة ھي رحمة هللا.

، وھو فیك یمكن أن یقول الرجل لغیره: غفر هللا لك علمھ روفي ھذا اإلطا
 یقصد معلومھ؛ أي: علمھ فیھ، فجاءت الصفة بمعني الفعل.

والقاعدة التي تضمن الصواب.. ھو أنھ لیس ھناك في الخلق ما یخرج عن 
 حدود الفعل اإللھي.

 وجمیع الخالئق كانت بكلمة كن.

ولكن اختصاص عیسى بالكلمة جاء من كونھ كان بالكلمة دون سبب.. أي: 
 ُولد من مریم بغیر أب.

 هللا قدر.وھذا االختصاص تابع لقاعدة عامة في القدر.. وھى أن كل أفعال 

ولكن األفعال التي تحدث بغیر األسباب الطبیعیة أو بغیر إرادة من اإلنسان 
 علًما بأن كل أفعال هللا قدر.» قدر«الفاعل یطلق على ھذا الفعل 

فأنت عندما تشرب ماًء في إناء یكون ذلك قدر.. ولكن عندما یقع ھذا اإلناء 
 من یدك یكون ذلك قدر أیًضا.

القدر إال في حالة كسر اإلناء فقط؛ ألنھ حدث بال ولكنك ال تطلق لفظ 
 سبب، وال إرادة.

ونفخ فیھ من » كن«ومع أن مثل عیسى عند هللا كمثل آدم، فخلقھ بـ 
بینما أُطلق على عیسى » روح هللا وكلمتھ«إال أن آدم لم یطلق علیھ: » روحھ«
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 واختص بھ..

 فما معنى ھذا االختصاص..؟!
ھو أن خلق آدم كان البدایة، ویتبع البدایة حواء،  واإلجابة على ھذا السؤال:

باعتبار أن االمتداد بآدم وحواء، أو بالذكر واألنثى، الذي یكون بھما التناسل 
واالمتداد البشري، حیث استمر ھذا االمتداد من خالل األسباب الطبیعیة 
 للتناسل، فلم یكن ھناك وجھ لالختصاص في البدایة واالمتداد، حتى كان خلق
عیسى ابن مریم الذي یمثل استثناًء من طبیعة االمتداد، فجاء االختصاص من 

 ھذا االستثناء.
 وادِّعاء النصارى بأن المسیح كلمة هللا الذاتیة ینشأ عنھ عدة تساؤالت...

ھل یعنون بالكلمة.. الذات المتكلمة؟.. أم المعنى القائم بالذات األزلیة؟.. أم 
 م هللا؟كالم هللا كلھ؟.. أم بعض كال

فإن قالوا: الذات المتكلمة، فال یكون الكالم مولوًدا، وال تكون الكلمة قد 
 أرسلت..!

 وإن قالوا: المعنى القدیم األزلي؛ لزمھم أن یكون المسیح كالم هللا كلھ.
 وإن قالوا: كالم هللا كلھ؛ یكون المسیح ھو التوراة واإلنجیل وسائر كالم هللا.

 ؛ فیكون الكالم اآلخر مثل الكالم الذي ھو المسیح.وإن قالوا: بعض كالم هللا
وبما أن كالم هللا ال نھایة لھ.. فیكون ھناك عدٌد ال  فیكون ھناك آلھة أخرى

 نھائي من اآللھة..!
وال بد لھم من إثبات أقنوم الكلمة الذي یقولون تارة ھي العلم وتارة ھي 

ھذا؛ ألن الذي اتَّحد الحكمة، ویسمونھا تارة النطق كما سموھا في كتابھم 
بالمسیح عندھم ھو أقنوم الكلمة، فصاروا تارة یضمون إلیھا الحیاة، وتارة 

 یضمون إلیھا القدرة.
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واألب تارة یقولون: ھو الوجود، وتارة یقولون: القائم بنفسھ، وتارة 
 .یقولون: الذات، وتسمى القائم بنفسھ بالسریانیة الكیان

نھم ال یجدون ثالثة معاٍن ھي المستحقة وكل ھذا من الحیرة والضالل؛ أل
ألن تكون جوھریة دون غیرھا من الصفات، سواء فسرت الجوھریة بأنھا 

 جواھر أو بأنھا ذاتیة مقومة أو بغیر ذلك.
ومنھا قولھم: تُجرى مجرى أسماء، فإن أرادوا بذلك أسماء أعالم أو جامدة، 

ى معنى العلم والحیاة فاسم الحي والعالم اسٌم مشتق یدل عل -وسائرھا صفات
 كما یدل القدیر على القدرة.

تعالى أسماء كثیرة، فإنھ سبحانھ لھ » ہلل«وإن أرادوا أنھ یسمى بھا فـ
 األسماء الحسنى.
والقدرة تستلزم من قدرتھ على المخلوقًات ما ال یدل » القدیر«ومن أسمائھ 

على علمھ،  علیھ العلم، وخلقھ للمخلوقًات یدل على قدرتھ أبلغ من داللتھ
واختصاصھ بالقدرة أظھر من اختصاصھ بالعلم، حتى إن طائفة من النظار 
كأبي الحسن األشعري وغیره یقول: أخص وصفھ القدرة على االختراع، فال 

 یوصف بذلك غیره
والمقصود ھنا: أن كالم األنبیاء ال یجوز أن یُحمل إال على لغتھم، التي من 

 یجوز أن یحدث لغة غیر لغتھم ویحمل عادتھم أن یخاطبوا بھا الناس، ال
 كالمھم علیھا.

بل إذا كان لبعض الناس عادة ولغة یخاطب بھا أصحابھ، وقدر أن ذلك 
 یجوز لھ فلیس لھ أن یحمل ذلك لغة النبي ویحمل كالم النبي على ذلك.

ومن ھذا إخبار األنبیاء: بأن هللا یقول ویتكلم وینادي ویناجي وأنھ قال كذا 
 ا ونادى موسى ونحو ذلك.وتكلم بكذ

والمعروف في لغتھم ولغة سائر األمم: أن المتكلم من قام بھ الكالم، وإن 
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كان متكلًما بقدرتھ ومشیئتھ، ال یعرف في لغتھم أن المتكلم من أحدث كالًما 
منفصالً عنھ، وال أن المتكلم من قام بھ الكالم بدون قدرتھ ومشیئتھ (حتى ال 

 ة األب دون االبن) یكون تولد الكلمة بإراد
فلیس ألحد إذا جعل اسم المتكلم لمن یحدث كالًما بائنًا عنھ أو من قام بھ 

 أن یحمل كالم األنبیاء على ھذا. -بدون قدرتھ ومشیئتھ
 بل المتكلم عند اإلطالق من تكلم بقدرتھ ومشیئتھ مع قیام الكالم بھ.

دة من عقلھ تكتب قال سعید بن البطریق: (ومثلما أن كلمة اإلنسان المولو
في قرطاس، فھي في القرطاس كلھا حقًّا، من غیر أن تفارق العقل الذي منھ 
ولدت وال یفارقھا العقل الذي ولدھا؛ ألن العقل بالكلمة یعرف ألنھا فیھ، 
والكلمة كلھا في العقل الذي ولدھا، وكلھا في نفسھا، وكلھا في القرطاس الذي 

في األب الذي ولدت منھ، وكلھا في نفسھا  التحمت بھ، فكذلك كلمة هللا كلھا
 وفي الروح، وكلھا في الناسوت التي حلت فیھا والتحمت بھا).

فیقال: ھذا التمثیل حجة علیكم وعلى فساد قولكم.. ال حجة لكم، وذلك یظھر 
 بوجوه: 

أن یقال: إن كان حلول كلمة هللا التي ھي المسیح في الناسوت مثل  أحدھا:
فحینئذ یكون المسیح من جنس سائر كالم هللا،  -القرطاسكتابة الكالم في 

كالتوراة وزبور داود واإلنجیل والقرآن وغیر ذلك، فإن ھذا كلھ كالم هللا وھو 
مكتوب في القراطیس باتفاق أھل الملل؛ بل الخلق كلھم متفقون على أن كالم 

 قُْرآٌن َمِجیدٌ بَْل ُھَو ﴿كل متكلم یكتب في القراطیس، وقد قال تعالى في القرآن: 
 .]22، 21[البروج:  ﴾فِي لَْوحٍ َمْحفُوظٍ  *

ھُ إِالَّ  * فِي ِكتَاٍب َمْكنُونٍ  * إِنَّھُ لَقُْرآٌن َكِریمٌ ﴿وقال تعالى:  ال یََمسُّ
 .]79-77[الواقعة:  ﴾اْلُمطَھَُّرونَ 

ِ یَتْلُو ُصُحفًا ُمطَھََّرةً ﴿وقال سبحانھ:  ، 2[البینة:  ﴾قَیَِّمةٌ  فِیھَا ُكتُبٌ  * َرُسوٌل ِمَن هللاَّ
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3[. 
َمةٍ  * فََمْن َشاَء َذَكَرهُ  * َكالَّ إِنََّھا تَْذِكَرةٌ ﴿وقال:  َمْرفُوَعٍة  * فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ

 ].16-11[عبس:  ﴾ِكَراٍم بََرَرةٍ  * بِأَْیِدي َسفََرةٍ  * ُمطَھََّرةٍ 

-1[الطور:  ﴾ورٍ فِي َرقٍّ َمْنشُ  * َوِكتَاٍب َمْسطُورٍ  * َوالطُّورِ ﴿وقال تعالى: 
3.[ 

وإذا كانت الكلمة التي ھي المسیح عندكم ھكذا.. فمعلوم أن كالم هللا 
المكتوب في القراطیس لیس ھو إلھًا خالقًا، وھو كالم كثیر ال ینحصر في كلمة 

 وال كلمتین..!

ولو قال قائل: یا كالم هللا اغفر لي وارحمني، أو یا توراة أو یا إنجیل أو یا 
وارحمني.. كان قد تكلم بباطل عند جمیع أھل الملل والعقالء،  قرآن اغفر لي

وأنتم تقولون المسیح إلھ خالق وھو یُدعى ویُعبد، فكیف تشبھونھ بكالم هللا 
 المكتوب في القراطیس؟!

أن الكالم المكتوب صفة للمتكلم، یقوم بھ ویكتب في القراطیس عند  الثاني:
ھو عرض مخلوق یخلقھ في سلف أھل الملل وجماھیرھم، وعند بعضھم 

غیره، فالجمیع متفقون على أن الكالم صفة تقوم بغیرھا، لیس جوھًرا قائًما 
بنفسھ، والمسیح عندكم: الھوتھ جوھٌر قائم بنفسھ، وھو إلھ حق من إلھ حق، 
وھو عندكم: إلھ تام وإنسان تام، فكیف تجعلون اإللھ الذي ھو عیٌن قائمة 

 إال بغیرھا..؟!بنفسھا كالصفة التي ال تقوم 

قولكم: إن كلمة اإلنسان مولودة من عقلھ لو كان صحیًحا فالتولد ال  الثالث:
 یكون إال حادثًا..

وأنتم تقولون: إن كلمة هللا القدیمة األزلیة متولدة منھ قبل الدھور، وتقولون 
 مع ھذا: ھي إلھ..
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؛ وھذا كما أن بطالنھ معلوم بصریح العقل فھي بدعة وضاللة في الشرع
فإنھ لم یسمِّ أحد من األنبیاء شیئًا من صفات هللا ابنًا لھ، وال قال: إن صفتھ 
متولدة منھ، ولفظ االبن ال یوجد عندكم عن األنبیاء إال اسًما لناسوت مخلوق، 

 ال لصفة هللا القدیمة، فقد بدلتم كالم األنبیاء بھذا االفتراء.

العین القائمة بنفسھا التي  قولكم مولودة من عقلھ؛ إن أردتم بعقلھ الرابع:
فتلك إنما تقوم بھا المعاني، وأما  -یسمیھا قلبًا وروًحا ونفًسا أو نفًسا ناطقة

 األلفاظ فإنما تقوم بفمھ ولسانھ.

وإن أردتم بعقلھ مصدر عقل یعقل عقالً فالمصدر عرٌض قائٌم بالعقل، وھو 
 عَرض من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح.

 عقل الغریزة التي في اإلنسان فھو أیًضا عرض.وإن أردتم بال

أن تسمیتكم تكلم اإلنسان بالمعنى أو اللفظ تولًدا أمٌر اخترعتموه،  الخامس:
 ال یُعرف عن نبيٍّ من األنبیاء وال أمة من األمم وال في لغة من اللغات.

تولد وإنما ابتدعتم ھذا لتقولوا: إذا كان كالم اإلنسان متولًدا منھ فكالم هللا م
 منھ.

ولم ینطق أحٌد من األنبیاء بأن كالم هللا تولد منھ، وال أنھ ابنھ، وال أن علمھ 
 تولد منھ، وال أنھ ابنھ.

قولكم إن كلمة اإلنسان المولودة من عقلھ تكتب في القرطاس،  السادس:
فھي في القرطاس كلھا حقًّا من غیر أن تفارق العقل الذي منھ ولدت... إلى 

 -كلھا في العقل الذي ولدھا، وكلھا في القرطاس الذي التحمت بھ قولكم: الكلمة
مكابرةٌ ظاھرة معلومة الفساد بصریح العقل، فإن وجود الكالم في القلب 
واللسان لیس ھو عین وجوده مكتوبًا في القرطاس، بل القائم بقلب المتكلم 

ت معاني طلب وخبر وعلم وإرادة، والقائم بنفسھ حروف مؤلَّفة ھي أصوا
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مقطعة أو ھي حدود أصوات مقطعة ولیس في قلب اإلنسان وال فمھ مداد 
 كالمداد الذي في القرطاس.

والكالم مكتوب في القرطاس باتفاق العقالء، مع علمھم بأنھ لیس في 
القرطاس علم وطلب وخبر قائم بھ كما تقوم بقلوب المتكلم، وال قام بھ أصوات 

ئمة بفم المتكلم بل لفظ الحرف یقال مقطعة مؤلفة وال حروف كاألصوات القا
ر وإما صورة المداد وشكلھ، ویقال  على الحرف المكتوب: إما المداد المصوَّ
على الحرف المنطوق إما الصوت المقطَّع وإما حد الصوت ومقطعھ 

 وصورتھ.

وكل عاقٍل یمیز بحسھ وعقلھ بین الصوت المسموع من المتكلِّم وبین المداد 
یقول عاقل: إن ھذا ھو ھذا، وال یقال: إن ھذا وھذا ھو  المرئي بالبصر، وال

نفس المعنى القائم بقلب المتكلم، فكیف تقولون: إن الكلمة في القرطاس كلھا، 
 وكلھا في العقل الذي ولدھا وكلھا في نفسھا.

التي یسمیھا النحاة ظرفًا یُستعمل في كل موضع » في«أن حرف  السابع:
ع، فإذا قیل: إن الطعم واللون والریح حال في بالمعنى المناسب لذلك الموض

 الفاكھة أو العلم والقدرة، والكالم حال في المتكلم فھذا معنى معقول.

وإذا قیل: إن ھذا حال في داره أو إن الماء حال في الظرف فھذا معنى 
 آخر.

فإن ذاك حلول صفة في موصوفھا وھذا حلول عین قائمة تسمى جسًما 
منھ یقال لمكان القوم: المحلة، ویقال فالن حلَّ بالمكان وجوھًرا في محلھا، و

 الفالني.

وإذا قیل: الشمس والقمر في الماء أو في المرآة، أو وجھ فالن في المرآة، 
فھذا لھ معنى یفھمھ الناس یعلمون أنھ قد  -أو كالم فالن في ھذا القرطاس
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یحل بھا ذات  ظھرت الشمس والقمر والوجھ في المرآة، وُرئیت فیھا، وأنھ لم
 ذلك، وإنما حلَّ فیھا مثاٌل شعاعي عند من یقول ذلك.

وكذلك الكالم إذا ُكتب في القرطاس فالناس یعلمون أنھ مكتوب فیھ ومقروء 
فیھ ومنظور فیھ، ویقولون: نظرت في كالم فالن وقرأتھ وتدبرتھ وفھمتھ 

 و ذلك.ورأیتھ ونحو ذلك، كما یقولون: رأیت وجھھ في المرآة وتأملتھ ونح

وھم في ذلك كلھ صادقون، یعلمون ما یقولون، ویعلمون أن نفس جرم 
الشمس والقمر والوجھ لم یحل في المرآة، وأن نفس ما قام بھ من المعاني 
واألصوات لم تقم بالقرطاس، بل كانت المرآة واسطة في رؤیة الوجھ، فھو 

المقصود  المقصود بالرؤیة، وكان القرطاس واسطة في معرفة الكالم، فھو
بالرؤیة، ویعلمون أن حاسة البصر باشرت ما في المرآة من الشعاع المنعكس، 
ولكن المقصود بالرؤیة ھو الشمس، وحاسة البصر باشرت ما في القرطاس 

 من المداد المكتوب، ولكن المقصود بالرؤیة ھو الكالم المكتوب.

فس المداد ویعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة لیس ھو الوجھ، وأن ن
قل ﴿المكتوب بھ لیس ھو الكالم المكتوب، بل یفرقون بینھما، كما قال تعالى: 

لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
 .﴾بمثلھ مددا

ق سبحانھ بین الكلمات وبین المداد الذي یكتب بھ الكلمات.  ففرَّ

الكلمة في القرطاس كلھا وھي في المتكلم فكیف یقال: إن ھذا ھو ھذا، وأن 
 كلھا!!

أن الكالم لھ معنى في المتكلم، یعبر عنھ بلفظھ، واللفظ یكتب في  الثامن:
القرطاس، فالمكتوب في القرطاس ھو اللفظ المطابق للمعنى، ال یكتب المعنى 
بدون كتابة اللفظ الذي كتب بالخط، لیعرف ما كتب، فدعوى ھؤالء: أن نفس 
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جعٌل لنفس المعنى ھو الخط؛  -الذي في القلب كلھ ھو في القرطاس كلھ المعنى
 وھذا باطل.

التاسع: أنھ ال ریب أن كالم المتكلم یقال إنھ قائم بھ، ویقال مع ذلك: إنھ 
مكتوب في القرطاس، ویقال: ھذا ھو كالم فالن بعینھ، وھذا ھو ذاك، ونحو 

القرطاس ھو ھذا الكالم الذي  ذلك من العبارات التي تبین أن ھذا المكتوب في
 تكلم بھ المتكلم بعینھ، لم یزد فیھ ولم ینقص، لم یكتب كالم غیره. 

وال یریدون بذلك: أن نفس الخط نفس الصوت أو نفس المعنى؛ فإن ھذا ال 
 یقولھ عاقل.

(ولذلك كان سلف األمة وأئمتھا إذا قیل لھم: علم هللا وكالم هللا ھل ھو غیر 
یطلقوا النفي وال اإلثبات، فإنھ إذا قال: غیره.. أوھَم أنھ مباین لھ،  هللا أم ال.. لم

 وإذا قال: لیس غیره.. أوھم أنھ ھو..

بل یستفصل السائل، فإن أراد بقولھ غیره أنھ مباین لھ منفصل عنھ، 
فصفات الموصوف ال تكون مباینة لھ منفصلة عنھ وإن كان مخلوقًا، فكیف 

 بصفات الخالق..؟!

بالغیر: أنھا لیست ھي ھو، فلیست الصفة ھي الموصوف فھي وإن أراد 
 غیره بھذا االعتبار..

واسم الرب تعالى إذا أُطلَِق.. یتناول الذات المقدسة بما یستحقھ من صفات 
 الكمال، فیمتنع وجود الذات َعِریَّةً عن صفات الكمال.

ت فاسم هللا یتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال، وھذه الصفات لیس
زائدة على ھذا المسمى.. بل ھي داخلة في المسمَّى، ولكنھا زائدة على الذات 

 المجردة التي یثبتھا نفاة الصفات.
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فأولئك لما زعموا أنھ ذات مجردة قال ھؤالء: بل الصفات زائدة على ما 
أثبتموه من الذات، وأما في نفس األمر فلیس ھناك ذات مجردة تكون الصفات 

لرب تعالى ھو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، زائدة علیھا، بل ا
 وصفاتھ داخلة في مسمى أسمائھ سبحانھ وتعالى).

 نفس كلمة هللا لیس أن المسیح  وخالصة القول:

 كلمة هللا لیست ھي اإللھ الخالق للسموات واألرض، وأن

  ولكن هللا ھو الخالق بكلمة كن

قدرة هللا توبي عليَّ ویا كالم هللا وال یقول أحد: یا علم هللا اغفر لي ویا 
ارحمني، وال یقول: یا توراة هللا أو یا إنجیلھ أو یا قرآنھ اغفر لي وارحمني، 

فكیف والمسیح ، وإنما یدعو هللا سبحانھ وھو سبحانھ متصف بصفات الكمال
لیس ھو نفس الكالم، فإن المسیح جوھٌر قائم بنفسھ، والكالم صفة قائمة 

ھو نفس الرب المتكلم، فإن الرب المتكلم ھو الذي یسمونھ بالمتكلم، ولیس 
 األب، والمسیح لیس ھو األب عندھم بل االبن، فضلوا في قولھم من جھات: 

 منھا: جعل األقانیم ثالثة، وصفات هللا ال تختص بثالثة 

ومنھا: وصف الصفة باالبن، ولو كان لفظ االبن یستعمل في صفة هللا 
رتھ ابنًا، فتخصیص العلم بلفظ االبن دون الحیاة خطأ لسمیت حیاتھ ابنًا وقد

 آخر.

 ومنھا: جعل الصفة خالقة، والصفة ال تخلق. 

 ومنھا: جعلھم المسیح نفس الكلمة، والمسیح خلق بالكلمة، فقیل لھ كن فكان.
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 روح القدس والحیاة
یقول اإلمام ابن تیمیة مناقًشا حقیقة األقنوم الثالث: (ثم ذكرتم في عقیدة 

 أمانتكم أنكم: تؤمنون بروح القدس الرب المحیي. فأثبتُّم ربًّا ثالثًا..
 قلتم: المنبثق من اآلب.

واالنبثاق: االنفجار، كاالندفاق واالنصباب ونحو ذلك، یقال: بَثََق السیل 
موضع كذا یبثقھ بثقًا.. أي: خرقھ وشقَّھ، فانبثق: أي انفجر، فاقتضى ذلك أن 

 نفجر من األب واندفق منھ.یكون ھذا الرب المحیي ا
 ثم قلتم: ھو مع األب مسجود لھ وممجد ناطق في األنبیاء.

ومعلوم أن حیاة فجعلتموه مع األب مسجوًدا لھ، فأثبتُّم إلھًا ثالثًا یُسَجد لھ، 
هللا التي ھي صفتھ لیست منبثقة منھ، بل ھي قائمة بھ، ال تخرج عنھ ألبتة، 

، فإن العلم یتعلق بالمعلومات، والقدرة وھي صفة الزمة لھ ال تتعلق بغیره
بالمقدورات، والتكلیم بالمخاطبین، بخالف التكلم فإنھ صفة الزمة؛ یقال: علم 

 هللا كذا، وقدر هللا على كل شيء، وكلم هللا موسى.
وأما الحیاة فاللفظ الدال علیھا الزٌم ال یتعلق بغیر الحي، یقال: حیا یحیا 

 بكذا، وإنما یقال: أحیا كذا، واإلحیاء فعٌل غیر حیاة، وال یقال: حیا كذا وال
 كونھ حیا.

ثم جعلتم روح القدس ھذا ناطقًا في األنبیاء علیھم السالم، وحیاة هللا صفة 
قائمة بھ ال تحل في غیره، وروح القدس الذي تكون في األنبیاء والصالحین 

بیاء ھو أحد لیس ھو حیاة هللا القائمة بھ، ولو كان روح القدس الذي في األن
األقانیم الثالثة لكان كل من األنبیاء إلھا معبوًدا قد اتحد ناسوتھ بالالھوت 

 ..!كالمسیح عندكم
فإن المسیح لما اتحد بھ أحد األقانیم صار ناسوتًا والھوتًا، فإذا كان روح 
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القدس الذي ھو أحد األقانیم الثالثة ناطقًا في األنبیاء.. كان كل منھم فیھ الھوت 
وت كالمسیح، وأنتم ال تقرون بالحلول واالتحاد إال للمسیح وحده.. مع إثباتكم وناس

 لغیره ما ثبت لھ..!!
فقولھم: نؤمن بروح القدس الرب المحیي المنبثق من اآلب الذي ھو مع 

 األب مسجود لھ وممجد، ناطق في األنبیاء..
منھ كسائر  یمتنع أن یقال ھذا في حیاة الرب القائمة بھ، فإنھا لیست منبثقة

الصفات، إذ لو كان القائم بنفسھ منبثقا.. لكان علمھ وقدرتھ وسائر صفاتھ 
منبثقة منھ، بل االنبثاق في الكالم أظھر منھ في الحیاة، فإن الكالم یخرج من 

 المتكلم، وأما الحیاة فال تخرج من الحي..
-فلو كان في الصفات ما ھو منبثق.. لكان الصفة التي یسمونھا االبن 

أولى بأن تكون منبثقة من  -ویقولون: ھي العلم والكالم، أو النطق والحكمة
 الحیاة التي ھي أبعد عن ذلك من الكالم.

 وقد قالوا أیًضا: إنھ مع األب مسجود لھ وممجد..
 والصفة القائمة بالرب لیست معھ مسجود لھا..

 وقالوا: ھو ناطق في األنبیاء.
روح «األنبیاء، بل ھذا كلھ صفة وصفة الرب القائمة بھ ال تنطق في 

الذي یجعلھ هللا في قلوب األنبیاء، أو صفة ملك من المالئكة كجبریل، » القدس
فإذا كان ھذا منبثقا من األب، واالنبثاق: الخروج.. فأي تبعیض وتجزئة أبلغ 

 من ھذا..؟!
 وإذا شبھوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان ھذا باطالً من وجوه: 

عاع عرض قائم بالھواء واألرض، ولیس جوھًرا قائًما بنفسھ، منھا: أن الش
 وھذا عندھم حي مسجود لھ، وھو جوھر.
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ومنھا: أن ذلك الشعاع القائم بالھواء واألرض لیس صفة للشمس وال قائًما 
 بھا، وحیاة الرب صفة قائمة بھ.

ة، ومنھا: أن االنبثاق خصوا بھ روح القدس، ولم یقولوا في الكلمة إنھا منبثق
 واالنبثاق لو كان حقًّا.. لكان بالكلمة أشبھ منھ بالحیاة..!

وكلما تدبر العاقل كالمھم في األمانة وغیرھا وجد فیھ من التناقض والفساد 
ما ال یخفى إال على أجھل العباد.. ووجد فیھ من مناقضتھ التوراة واإلنجیل 

ن مناقضة صریح وسائر كتب هللا ما ال یخفى من تدبر ھذا وھذا.. ووجد فیھ م
 المعقول ما ال یخفى إال على معاند أو جھول..

فقولھم متناقض في نفسھ، مخالف لصریح المعقول، وصحیح المنقول عن 
 جمیع األنبیاء والمرسلین صلوات هللا علیھم وسالمھ أجمعین).

إِنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْریََم ﴿وقد احتج بعض النصارى بقولھ تعالى: 
ِ َوَكلَِمتُھُ أَْلقَاَھا إِلَى َمْریََم َوُروٌح ِمْنھُ َرسُ  ] على أقنومیة 171[النساء:  ﴾وُل هللاَّ

ھاھنا تعني من خلقھ وإیجاده، كقولھ » منھ«الروح القدس، فیقال لھم: أن 
ْنھُ ﴿تعالى:  َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیًعا مِّ ا فِي السَّ َر لَُكم مَّ [الجاثیة:  ﴾َوَسخَّ

 لبیان الجنس.» من«]، ولیست 13

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي﴿:  وقولھ تعالى ا في أن الروح بعض األمر   ﴾قُِل الرُّ لیس نّصً
جنسھ.. بل قد تكون البتداء الغایة إذ كونت باألمر، وصدرت عنھ.. وھذا  ومن

ْنھُ ﴿  :  معنى جواب اإلمام أحمد في قولھ   ﴾ْنھُ َوُروٌح مِّ  ﴿  :  حیث قال ﴾ َوُروٌح مِّ
ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي ﴿  :  ِمْن أَْمِره كان الروح منھ، كقولھ  :  یقول َر لَُكم مَّ َوَسخَّ

ْنھُ   . ] 13 :  الجاثیة [ ﴾اْألَْرِض َجِمیعًا مِّ

ن نِّْعَمٍة فَِمَن ّهللاِ  ﴿  :  ونظیر ھذا أیًضا قولھ   .  ] 53 :  النحل [  ﴾َوَما بُِكم مِّ

 -مسخرات والنعم من ّهللا، ولم تكن بعض ذاتھ بل منھ صدرتفإذا كانت ال
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ْنھُ  ﴿   :  لم یجب أن یكون معنى قولھ في المسیح  ؛ أنھ بعض ذات ّهللا. ﴾ َوُروٌح مِّ

وألجل حسم ھذه القضیة َوَرَد التأكید على عبودیة روح القدس، حیث یقول 
َع َعْن َوال تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ ﴿هللا عز وجل:   لَِمْن أَِذَن لَھُ َحتَّى إَِذا فُزِّ

 ].23[سبأ:  ﴾قُلُوبِِھْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا اْلَحقَّ َوُھَو اْلَعلِيُّ اْلَكبِیرُ 

إذا أراد هللا أن « :صلى هللا علیھ وسلموتفسیًرا لھذه اآلیات قال رسول هللا 
شدیدة  -أو قال رعدة-رجفة  وات منھیوحي باألمر تكلم بالوحي، أخذت السم

صعقوا وخروا ہلل سجًدا، فیكون خوف أمر هللا، فإذا سمع بذلك أھل السموات 
فیكلمھ هللا من وحیھ بما أراد، ثم یمر جبرائیل أول من یرفع رأسھ جبرائیل، 

فیقول  على المالئكة فكلما مر بسماء قالت مالئكتھا: ماذا قال ربنا یا جبرائیل؟
، قال: فیقولون كلھم مثل ما قال جبرائیل، العلي الكبیرقال الحق وھو  جبرائیل:

 .)1(»فینتھي جبرائیل بالوحي حیث أمره هللا
مخافة أن یكون شيء من أمر  -أو تفزع-وعن قتادة: فتَْفَرُق المالئكة 

 الساعة.
في ھذا الحدیث نرى أثر سماع كالم هللا على السموات وأھلھا وجبریل 

و ما یتناسب مع عظمة هللا وجاللھ، خالفًا الدعاء نزول هللا وتجسده والمالئكة، وھ
 سبحانھ في مخلوق..!

واختصاص جبرائیل بالذكر فیمن یصاب بالفزع ویخر ویسجد، ثم كونھ 
إثبات ألنھ مخلوق ہلل، ذو  -أول من یرفع رأسھ لیكلمھ هللا من وحیھ بما شاء

، الطبعة 95ص )التوحید وإثبات الصفات(، وابن خزیمة في )22/91(أخرجھ الطبري  )1(
وابن أبي عاصم في السنة  )1/326( یة، والبیھقي في األسماء والصفاتالمنیر

رواه الطبراني عن شیخھ یحیى بن ): 7/95(الھیثمي في المجمع  ، وقال)1/227(
 .عثمان ابن صالح، وقد وثق، وتكلم فیھ من لم یسم بغیر قادح معین، وبقیة رجالھ ثقات

 .وضعفھ األلباني في ظالل الجنة
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 قَْدٍر عنده، ونفي لفریة األقنوم الثالث..!
ما «لجبرائیل:  صلى هللا علیھ وسلموعن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

َوَما نَتَنَّزُل إِالّ بِأَْمِر َربَّك لَھُ ﴿یمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت 
اِت ّرّب الّسَماوَ  * َما بَْیَن أَْیِدینَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَْیَن َذلَِك َوَما َكاَن َربَّك نَِسیًّا

-66[مریم:  ﴾َواألْرِض َوَما بَْینَھَُما فَاْعبُْدهُ َواْصطَبِْر لِِعبَاَدتِِھ َھْل تَْعلَُم لَھُ َسِمیّا
67[«)1(. 

قیل: المراد ما بین أیدینا أمر الدنیا،  ﴾لَھُ َما بَْیَن أَْیِدینَا َوَما َخْلفَنَا﴿وقولھ: 
لَھُ َما بَْیَن ﴿ن النفختین، وقیل: ما بی ﴾َوَما بَْیَن َذلِكَ ﴿وما خلفنا أمر اآلخرة، 

َوَما ﴿أي: ما مضى من الدنیا  ﴾َوَما َخْلفَنَا﴿ما یستقبل من أمر اآلخرة  ﴾أَْیِدینَا
  أي: ما بین الدنیا واآلخرة. ﴾بَْیَن َذلِكَ 

 ) عن ابن عباس.6901، 4362أخرجھ البخاري ( )1(
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 التثلیث ىبطالن االحتجاج بمثل الشمس عل
وتشبیھكم ما قال: (فأما احتجاجكم بالشمس وأنھا شيء واحد لھ ثالثة معان، 

یقولونھ في الثالثة األقانیم بھا فإن ذلك تمویھ ال یصح؛ ألن نور الشمس ال یحد 
بحد الشمس، وكذلك حرھا ال یحد بحد الشمس، إذ كان حد الشمس جسًما 
مستدیًرا مضیئًا مسخنًا دائًرا في وسط األفالك دورانًا دائًما، وال یتھیأ أن یحدَّ 

وال یقال: إن نورھا أو حرھا جسٌم مستدیر  نورھا وحرھا بمثل ھذه الصفة،
مضيء مسخن دائم الدوران، ولو كان نورھا وحرھا شمًسا حقًّا من شمس حق 
من جوھر الشمس كما قالت الشریعة في المسیح: إنھ إلھ حق من إلھ حق من 

ا، واألمر مخالف لذلك، فال یشبھھ وال یقع  -جوھر أبیھ لكان ما قلتم لھ مثالً تاّمً
 علیھ، والحجة منكم فیھ باطلة).  القیاس

فتنعكس ، أن یضرب لألقانیم مثالً ال ینطبق علیھاومن أمثلة مكر الجدل: 
، فیقول »األقانیم«القناعة بالمثل على الموضوع المضروب لھ المثل 

المجادل.. إن َمثََل األقانیم الثالثة مثل الشمس.. الشمس ذاتھا وضوءھا 
 وحرارتھا، وھي شيء واحد.

 ».األقانیم«ال یطابق الموضوع المضروب لھ المثل » الشمس«ل ومث

» العلم والحیاة«وھم تارة یشبھون األقنومین وفي ذلك یقول ابن تیمیة: (
التي للشمس مع » الضیاء والحرارة«بـ» الكلمة وروح القدس«التي یسمونھا 

یھ الذي للنفس مع النفس، وھذا تشب» الحیاة والنطق«ویشبھون ذلك بـ ،الشمس
فاسد؛ فإنھم إن أرادوا بالضیاء والحرارة ما یقوم بذات الشمس فذلك صفة 
للشمس قائمة بھا لم تحل بغیرھا، ولم تتحد بغیرھا، كما أن صفة النفس كذلك.. 

والمقصود ھنا بیان  ھذا إن قیل إن الشمس تقوم بھا حرارة وإال فھذا ممنوع..
 فساد كالمھم وقیاسھم..
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عن الشمس قائم بغیرھا كالشعاع القائم بالھواء  وإن أرادوا ما ھو بائن
 واألرض والحرارة القائمة بذلك كان ھذا دلیال على فساد قولھم من وجوه: 

أن ھذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغیرھا ال بھا،  منھا:
ونظیر ھذا ما یقوم بقلوب األنبیاء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا بھ، 

التقدیر فلیس في الناسوت شیئًا من الالھوت، وإنما فیھ آثار حكمتھ  وعلى ھذا
 وقدرتھ.

أن الحرارة والضوء القائم بالھواء والجدران أعراض قائمة بغیر  ومنھا:
 الشمس، والكلمة وروح القدس عندھم ھما جوھران.

القائمة «أن ھذا لیس ھو الشمس وال صفة من صفات الشمس  ومنھا:
ثر حاصل في غیر الشمس بسبب الشمس، ومثل ھذا ال ینكر ، وإنما ھو أ»بھا

قیامھ باألنبیاء والصالحین، ولكن لیس للمسیح علیھ السالم بذلك اختصاص، 
فما حل بالمسیح حل بغیره من المرسلین، وما لم یحل بغیره لم یحل بھ، فال 
اختصاص لھ بأمر یوجب أن یكون إلھا دون غیره من الرسل، وال ھنا اتحاد 

الالھوت والناسوت، كما لم تتحد الشمس وال صفاتھا القائمة بھا بالھواء  بین
 واألرض التي حصل بھا الشعاع والحرارة).

ولمواجھة مكر الجدل وتراكم الخبرات في الجانب النصراني.. ینبغي جمع 
الخبرة من ممارسة األفراد في ھذا المضمار، ومتابعة تطورات الحالة الفكریة 

تقالھم من استخدام مثل الشمس إلثبات بدعة األقانیم إلى بدعة للخصوم، مثل ان
 .»الوحدانیة الجامعة«

   )1(والتي یدَّعون فیھا أن الواحد یتضمن داخلھ األقانیم الثالثة..!!

 راجع مناقشة ھذا الھراء في الباب الثاني. )1(
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وكنتیجة الستحالة استیعاب قول النصارى بتناقضاتھ وغموضھ.. فقد 
دھم، حتى بلغ ارتكزت محاوالتھم في طرح زعمھم على ضرب مثل اشتھر عن

في شھرتھ حد موضوع الزعم ذاتھ، وھو تشبیھ العالقة بین األقانیم الثالثة 
بالعالقة بین الشمس وحرارتھا وشعاعھا، مما تطلب إثبات بطالن ھذا 

 التمثیل..

التي -فیقول اإلمام ابن تیمیة: (وھم تارة یشبھون األقنومین: العلم والحیاة 
لضیاء والحرارة التي للشمس مع الشمس، وروح القدس، با -یسمونھا الكلمة

 ویشبھون ذلك بالحیاة والنطق الذي للنفس مع النفس..

وھذا تشبیھ فاسد؛ فإنھم إن أرادوا بالضیاء والحرارة ما یقوم بذات 
الشمس.. فذلك صفة للشمس قائمة بھا لم تحل بغیرھا، ولم تتحد بغیرھا، كما 

والمقصود ھنا  -تقوم بھا حرارةھذا إن قیل إن الشمس -أن صفة النفس كذلك 
 بیان فساد كالمھم وقیاسھم.

كالشعاع القائم بالھواء -وإن أرادوا ما ھو بائن عن الشمس قائم بغیرھا 
 كان ھذا دلیالً على فساد قولھم من وجوه:  -واألرض، والحرارة القائمة بذلك

 أن ھذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغیرھا.. ال بھا،منھا: 
ونظیر ھذا ما یقوم بقلوب األنبیاء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا بھ، 
وعلى ھذا التقدیر فلیس في الناسوت شیئًا من الالھوت، وإنما فیھ آثار حكمتھ 

 وقدرتھ.

أن الحرارة والضوء القائم بالھواء والجدران.. أعراض قائمة بغیر ومنھا: 
 ا جوھران.الشمس، والكلمة وروح القدس عندھم ھم

: أن ھذا لیس ھو الشمس وال صفة من صفات الشمس، وإنما ھو أثٌر ومنھا
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حاصل في غیر الشمس بسبب الشمس؛ فإن الشعاع القائم بالھواء واألرض 
والجبال والشجر والحیطان لیس ھو قائم بذات الشمس، والقائم بذات الشمس 

 لیس قائًما بالھواء واألرض.

من العلم یفیض منھ على قلوب األنبیاء علوم كما فإن قالوا: بل ما یقوم بھ 
 یفیض الشعاع من الشمس..

قیل لھم: ال اختصاص للمسیح بھذا، بل ھذا قدر مشترك بینھ وبین غیره 
من األنبیاء، ولیس في ھذا حلول ذات الرب وال صفتھ القائمة بھ بشيء من 

 إلھًا معبوًدا..! مخلوقًاتھ، وال أن العبد بما حل فیھ من العلم واإلیمان یصیر

ومثل ھذا ال یُنَكر قیامھ باألنبیاء والصالحین، ولكن لیس للمسیح علیھ 
السالم بذلك اختصاص، فما َحلَّ بالمسیح حل بغیره من المرسلین، وما لم یحل 
بغیره لم یحل بھ، فال اختصاص لھ بأمر یوجب أن یكون إلھًا دون غیره من 

والناسوت، كما لم تتحد الشمس وال الرسل، وال ھنا اتحاد بین الالھوت 
 .)1(صفاتھا القائمة بھا بالھواء واألرض التي حصل بھا الشعاع والحرارة)

روح «وصفة الرب القائمة بھ ال تنطق في األنبیاء، بل ھذا كلھ صفة 
الذي یجعلھ هللا في قلوب األنبیاء، أو صفة ملك من المالئكة كجبریل، » القدس

األب، واالنبثاق: الخروج.. فأي تبعیض وتجزئة أبلغ  فإذا كان ھذا منبثقا من
 من ھذا..؟!

 وإذا شبھوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان ھذا باطالً من وجوه: 

منھا: أن الشعاع عرض قائم بالھواء واألرض، ولیس جوھًرا قائًما بنفسھ، 

 ).1/219الجواب الصحیح ( )1(
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 وھذا عندھم حي مسجود لھ، وھو جوھر.

واألرض لیس صفة للشمس وال قائًما  ومنھا: أن ذلك الشعاع القائم بالھواء
 بھا، وحیاة الرب صفة قائمة بھ.

ومنھا: أن االنبثاق خصوا بھ روح القدس، ولم یقولوا في الكلمة إنھا منبثقة، 
 واالنبثاق لو كان حقًّا.. لكان بالكلمة أشبھ منھ بالحیاة..!

الفساد وكلما تدبر العاقل كالمھم في األمانة وغیرھا وجد فیھ من التناقض و
ما ال یخفى إال على أجھل العباد.. ووجد فیھ من مناقضتھ التوراة واإلنجیل 
وسائر كتب هللا ما ال یخفى من تدبر ھذا وھذا.. ووجد فیھ من مناقضة صریح 

 المعقول ما ال یخفى إال على معاند أو جھول..

فقولھم متناقض في نفسھ، مخالف لصریح المعقول، وصحیح المنقول عن 
 ألنبیاء والمرسلین صلوات هللا علیھم وسالمھ أجمعین).جمیع ا

******** 

یراجع ھذا الموضوع بتوسع في كتاب " الجواب الصحیح لمن بدل دین 
 المسیح "  لإلمام العالم شیخ اإلسالم  ابن تیمیة
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